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Lapunk nyomdába adása
elõtt rendkívüli tantestületi
értekezletet tartottak a Heve-
sy György Általános Iskolá-
ban.Dr. Liposits Zsoltnéigaz-
gató azérthívta össze anyári
szabadságukattöltõpedagógu-
sokat, mert augusztus 15-i ha-
tállyal visszavonta a két igaz-
gatóhelyettes – Petrovicsné
Márta és Villányi Józsefné –
megbízatását.
Azértekezleten az iskola igaz-

gatója egy-egy új jelöltet állított a
két megüresedõ posztra:

az alsó, míg
a felsõ tagozat igazgatóhe-

lyetteseként. A tantestület ezután

foglalt állástaz új igazgató-
helyettesek személyérõl. Informá-
cióink szerint Tóth Jánosnét a
kollégák túlnyomó többsége tá-
mogatta,m ígTusor Erzsébetese-
tében megosztottság volt tapasz-
talható.

Tóth Já-
nosnét Tusor Erzsé-
betet

véleménynyilvánító titkos szava-
záson

SikerültelérnünkTusor Erzsé-
betet, aki elmondta:a tantestület
által kinyilvánított megosztott tá-
mogatás szerinte annak tudható
be, hogy afelsõ tagozatoncsakaz
utóbbi félévbentanított számítás-
technikát mint óraadó tanár, s
emiatt a felsõs kollégák kevésbé
ismerik õt. Ennek ellenére min-
den erejével igyekszik megfelelni
az elvárásoknak.

H. Sz.

Közel háromórás tanácsko-
zás után a turai képviselõ-
testület tagjai felhatalmazták
Tóth István polgármestert
minden szükséges okirat alá-
írására, amely elõsegíti az
Aszódi Kistérségi Önkor-
mányzatok Társulása terület-
fejlesztési célú pályázatának
benyújtását. Az ülésen részt
vett Bagyin József aszódi,
Kovács László kartali és
Jamrik László bagi polgár-
mester, akik Tóth Istvánmel-
lett az alakulófélben lévõ tár-
sulásvezetõ tisztségviselõi.

A kistérség kilencpolgármes-
tere áprilisban kezdte meg tár-
sulásmegalakításának elõkészí-
tését. Az érintett önkormányza-
tok többsége május elejéig
megtárgyalta és elfogadta a

aszódiKissné Kulybus Gizella

jegyzõ ál tal összeállított alap ító
okiratot. A turai képviselõkmá-
jus 12-i ülésükön üdvözölték a
többcélú kistérségi társulás ala-
kulását, ám úgy ítélték meg:

polgármester ezután to-
vábbította észrevételeik et
Aszódra. Az emlí tett pályázat

az
alapító okirat néhány paragra-
fusa pontosításra szorul. Tóth
István

beadásának közelgõ határideje
miatt a polgármesterek július 7-
én ismét egyeztetést tartottak,
ahol nyilvánvalóvá vált: testületi
felhatalmazás nélkül Tóth Ist-
ván nem írja alá

alapító okiratot, tekintet-
tel arra, hogy a többcélú kistér-
ségi társuláshoz és a területfej-

a turai észre-
vételek ellenére változatlan tar-
talmú

lesztési társuláshoz

A július 8-i turai soron kívüli
testületi ülésrõl és az Alapító Ok-
irat hiányosságairól
képviselõ, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke részletes össze-
foglalótkészített, amit

olvashatnak.

más-más ok-
irat szükséges.

Kuti József

lapunk 2-4.
oldalán

H.Sz.

FRANK
SOREL

egy szemész-
professzor és író

Turáról

(15. oldal)

Még idén
lecserélik

a turai
DECT-et?

(6. oldal)
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Alapító Okirat vagy együttmûködési megállapodás szükséges a pályázathoz?

Az Aszódi Kistérségi Önkormányzatok Társulása

TURAI HÍRLAP2

I.

II.

A július 8-i rendkívüli képvi-
selõ-testületi ülés egyetlen té-
májaaz Aszódközpontú

volt. Az ülésen
meghívottként megjelent

aszódi,
bagi és

kartali polgármester. Mint a be-
vezetõben elhangzott: az elõzõ
napon, július 7-én a kilencbõl
nyolc település polgármestere
máraláírta azAlapító Okiratot,
egyik önkormányzat részérõl
sememeltek kifogást,

az Alapító Okiratot. A
három vendégigyekezett meg-
gyõzni a turai képviselõket,
hogy hatalmazzák fel

polgármestert azaláírás-
ra, mivel a 65/ 2004. (IV.15.)
Korm. r. (12.§ )szerint a megala-
kuló társulás nevében

pályázatot sze-
retnénekbenyújtani.

több-
célú kistérséghez való csatla-
kozás kérdése

terület-
fejlesztési célú

Ba-
gyin József Jamrik
László Kovács László

csak a tu-
rai képviselõ-testü let nem hagy-
ta jóvá

Tóth
István

A helyzet megértéséhez ér-
demes röviden áttekinteni az
elõzményeket.A turai képvise-
lõ-testü let tartott
soron kívüli ülésén tárgyalta
elõször az

tartalmazó elõ-
terjesztést. A képviselõ-testület
49/2004. (V.12.) határozatával

,hogya
244/2003. (XII.18.) Kormány-
rendelet alapján megállapított
kistérséghez tartozó települé-
sekkel – Aszód, Bag, Domony,
Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad,
Kartal, Verseg – figyelemmela
65/2004. (IV.15.) Kormányrende-
letre –

, egyúttal felha-
talmazta apolgármestert, az al-
polgármestereket, a Pénzügyi-
Ellenõrzõ Bizottság Elnökét, a
Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság Elnökét,
hogy a képviselõ-testület
együttmûködési szándékát ésa
kistérségi feladatellátásra vo-
natkozó elképzeléseit ismertes-

május 12-én

ki-
fejezte azon szándékát

részt kíván venni a
többcélú kistérségi társulás
létrehozásában

Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Társu lása
Alapító Okiratát

sék Aszód polgármesterével.
(Ugyanis az elõzetes megálla-
podás alapján az alakuló Kis-
térségi Társulási Tanács elnöke
Bagyin József, elnökhelyettesei
Tóth István és Kovács László,
míg az Ellenõrzõ Bizottság el-
nöke JamrikLászló lesz.)
Megjegyzendõ, hogy ebben

megoszlottaka vélemények:

a 49/2004. sz. határozatot,
mivel õk – a többség által el-
fogadhatatlannak tartott Alapító
Okirat alapján is – csatlakozni
akartak a kistérséghez. Ugyan-
akkor a képviselõk döntõ több-
sége módosítani, illetve teljesen
újrafogalmazni akarta az okirat-
terveze-tet, mivel azt teljesen
szakszerûtlennek tartotta. Ezaz
anyag sem formájában, sem
tartalmában nem hasonlít a
már megalakult kistérségek
alapító okirataihoz, ráadásul vi-
tatható megállapításokat tartal-
maz.

A legvitathatóbbkitétel a 7. o.
VI.fejezetének elején olvasható:
„

”
Vagyis az Alapító Okirat elfo-
gadásával a képviselõ-testület
lemond arról, hogy a további-
akba beleszóljon. Ennek elfoga-
dása esetén a polgármesterek-
bõl álló Tanács dönthet a saját
hatáskörérõl is. (A július 8-i
rendkívüli ülésen Bagyin Jó-
zsef polgármester felajánlotta
ugyan, hogy ez a mondat tör-
lésre kerüljön, de a többirõl
nemnyilatkozott.)
Az 5. o. található: „

két
turai képviselõ nem szavazta
meg

A Tanács
A Társulási

Megállapodás és az Alapító Ok-
irat elfogadása és módosítása;

Amennyi-
ben a Társulás tagja az alapító
okiratban foglaltakat nem tartja
be, illetve kötelezettségeinek a
Társulás elnökének írásbeli fel-
szólítása ellenére nem tesz eleget,
úgy a

– a társulási tanács döntése
alapján –

Néhány példa
az elfogadhatatlan
megállapításokra

(a teljességigénye nélkül)

kizárólagos hatás-
körébe tartozik:

tagságát a felszólításban
megjelölt teljesítési határnap-
pal

megszûntnek kell te-

kinteni

megszûnésé-
rõl a társulási tanács dönt

,
vagy

ATársulás

dönt

egyszerû többséggel
dönt

eltérõ tar-
talmú döntést nem hozhat

az akadályozó önkormányzat
hibájából aTársulatnakkára
származik,úgyaz igazoltkárt
az okozó köteles a Társulás-
nak megfizetni

alaposok nélkül

. Atagsági viszonymeg-
szûnése nem menti a tagot a
megszûnésig esedékes fizetési
kötelezettségének teljesítése alól.
A tagsági viszony

a Társu-
lási Megállapodás ésaz Alapító
Okirat elfogadásáró l, illetve an-
nak módosításáró l minõsített
többséggel .Minõsített több-
ség hiányában a Társulás az
elõterjesztést elsõ alkalommal
tárgyalandótárgyaló üléstõl szá-
mított 30 naponbe lül megismé-
telt ülésen

a Társulási Megállapodás
és az Alapító Okirat módosítá-
sánakelfogadásáról

A társulásban
résztvevõ önkormányzatok,
amennyiben külön döntésükre
szükség van, a határozatban
megjelölt döntéstõl

.”

formális

Az új-
ratárgyalássorána konszenzust
lehetõleg létre kell hozni. Ameg-
egyezés sikertelensége esetén, ha
a döntésnek pénzügyi kihatása
van, és a megállapodás alapos
ok nélkü l nem köthetõ meg, és

. A megállapo-
dás megnem
kötõ, vagy azt akadályozó ön-
kormányzatés lakossága ameg-
tagadott megállapodásban bizto-
sított szolgáltatásokat nem veheti
igénybe

.”
Megszûntnek kell tekinteni

atanács dönt?Könnyebb
kizárásútján kilépni,minthiva-
talos bejelentéssel?
A 6.o. „

.” Eza ki-
tétel szerepel a 7. oldalon is, pe-
dig a településiönkormányzati
képviselõ-testü leteknek kellene
ezekrõl a dokumentumokról
dönteniük.
Az elõbbiek fokozása a 8. o.

alján olvasható: „

Vagyis, ha netánvéletlenül mé-
gis szükség lenne a képviselõ-
testületek határozatásra, az
csak döntés lehet. Ez
nem nevezhetõ demokratikus-
nak.
Nemnevezhetõek igazán ba-

ráti megfogalmazásnak a 9. o.
tetején található sorok: „

.” Ilyen súlyoskövetk ez-

ményekkel jár, ha valamely ön-
kormányzat saját érdekét vé-
dené?! Hogyan lehet és kinek
van joga a „kárt” igazolni?
A legkomikusabb megállapí-

tás a 10. o. XII. fejezet 4.) b
pontja: A Társulatból

: „

” És még örülhet, ha
pénzbüntetés nélkül megússza
… Elgondolkodtató a kollektív
megtorlás módszerével való fe-
nyegetés…
A felsoroltakból egyértelmû,

hogy
az elfogadott törvény-

nyel összhangban, de talán
azajánlott do-

kumentumok felhasználásával
. A törvényter-

vezet lehetõséget ad
megjelölésére –

? Fontos, hogy
a törvénytervezet alapján
nem az alapító okiratban kell
az elnököt megjelölni, ugyanis
a még el nem fogadott törvény
szerint: „

”. (5.§ 3. bekezdés) En-
nek ismeretében igen furcsa,
hogy az aszódi Alapító Okirat-
ban név szerint szerepel a Ta-
nács elnökének javasolt polgár-
mester.
Nagyon meg kell fontolni,

hogy milyen feladatokat adunk
át a kistérségnek: „

” Minden
település képviselõ-testületének
nagyon elkellene gondolkodnia
ezekrõl a feladatokról, s utána
egyeztetni róla. A várható költ-
ségeket tervezni kell. A mûköd-
tetõ szervezet fenntartási költ-
ségeit sem lehet figyelmen kí-
vül hagyni, évente minimum
20-30 mFt-al lehet számolni. A
másik nagyon fontos kérdés,
hogy milyen forrásból lehet fi-
nanszírozni!!! Elegendõ lesz

a tag ki-
zárható, ha

társszék-
hely

A társulási tanács
alakuló ülésén titkos szava-
zással tagjai sorából elnököt
választ

A társulási tag
települési önkormányzat képvi-
selõ-testületének
tevékenységével (pl. nyilatkoza-
tával) a Társulás céljának eléré-
sét, feladatának ellátását

.

érthetetlen,
hogy ez miért nem szerepelt az
elõterjesztésben

.

bármely tagja

veszé-
lyezteti

a teljes anyagot át kell
dolgozni

leg-
célszerûbb lenne

újat készíteni

A társulási
tanács gyakorolja a többcélú
kistérségi társulási megálla-
podásban meghatározott fela-
dat- és hatásköröket

–
–
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Alakuló ülés - utólag
Amájus 20-i, Aszódontartott ülésennemvolt szó azáprilis 28-

i készült „Jegyzõkönyv Aszódi
K istérségÖnkormányzatainak Társulás Megalakulásáról”címû
brosúráról, melyben lényegében egy elõzetes megbeszélést ne-
veztek ki . Az összejövetelre invitáló
meghívóban nem szerepelt és a tanácskozáson sem
került elõterjesztésre, sem elfogadásra. Nem volt megválasz tott
jegyzõkönyvvezetõ, sem jegyzõkönyv-hitelesítõ. Az anyag nem
tekinthetõ jegyzõkönyvnek, aközölt 1/2004sz. határozat nem te-
k inthetõhatározatnak, a társulás pedig nemtekinthetõ megala-
kultnak.A Gödöllõi Innovációs Központ felkérése korai, de ha
majd a megalakultTársulásmégis úgydönt: külsõstkívánmeg-
b ízni, több ajánlatot kellene kérni. (A Turát képviselõ

alpolgármester , hogy ilyen „ ” ülésen
vettrészt 2004. április 28-án.)

„polgármesteri összejövetelrõl”

Gyenes
László fontos

utólag alakuló ülésnek
napirend

nem jelezte
n

erreaz esetleges többletnorma-
tíva?Vagytagdíjat iskellfizetni?
Az önkormányzatok a tagdíjat
lakosságszám-arányosanfizetik,
vagyminden település ugyan-
akkora összeget fizet? A szava-
zati jognak ezzel összhangban
kell(ene) lenni.Ezeket egyeztet-
ni kell a többiönkormányzatot
képviselõ polgármesterrel.
Csak ezek után szavazhat(ná)-
naka képviselõ-testületeka tár-
sulási megállapodásról.

Végül célszerû lenne az ön-
kormányzatoknak a társulási
bizottságok létrehozására ja-
vaslatot kidolgozni. A döntések
elõkészítésbe valamilyen bizott-
sági tagként belehetne vonnia
képviselõ-testületek néhány
tagját is, hisz a polgármesterek
képtelenek lesznekmiden dön-
tést elõkészíteni.

Az elõbbiek alapján került
megfogalmazásra május 12-én
a turai testületálláspontja:

Azalapító okirat tervezet tel-
jesenát kell dolgozni a felsorolt
hibák miatt, „

”
névvel amegjelenõ törvénnyel
összhangba kell hozni.

többcélú kistér-
ségi társulási megállapodás

Célok

Feladatok

: Tura társszékhely le-
gyenés atársulási tanács tagjai
a település lakosságszáma ará-
nyában rendelkezzenek szavaza-
ti joggal.

: Szociális otthon
üzemeltetése. Gye rmekjóléti és
Családsegítõ központ mûködte-
tése. Orvosi ügyelet b iztosítása.
Pedagógiai szakszolgálat beindí-
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tása. Térségi Környezetvédelmi
Program kidolgozása. Kistérségi
Területfejlesztési Koncepció elké-
szítése. Kistérségi portál létreho-
zása és üzemeltetése. Ivóvízbázis
védelme

ként azt fogalmaztuk
meg, hogy

.A törvény által használt
megfogalmazással:

. Az elõzõ, Gödöllõ központú
kistérségi szervezetben már volt
ilyen szerepeTurának; nem len-
ne jó visszalépni. A törvény lehe-
tõséget ad rá

.
A ösz-

szeget is kell rendelni, és a kis-
térségi hozzájárulások mértékét
és formáját is meg kell hatá-
rozni. A felsoroltak részben
települési feladatok, részben
megyei feladatok; az utóbbiak
megoldása csak állami támo-
gatásból valósulhat meg. Ezek-
rõl a kérdésekrõl a Pénzügyi
Bizottságoknak kell(ene) tár-
gyalni.
„

.”
Május 20-án 15 órakor került

sor a tárgyalásra Bagyin József
polgármesterrel Aszódon, a
Polgármesteri Hivatalban, ahol
ismertettük a turai képviselõ-
testület kistérséggel kapcsolatos
álláspontját. Sajnos megállapít-
ható, hogy a célként megfogal-
mazott kérésünk egyértelmû

, és a Turá-
hoz kapcsolódó javasolt felada-
tok sem kaptak egyértelmû tá-
mogatást, nembeszélve az Ala-
pító Okiratmódosításáról.

konkrét feladatokhoz

elutasításra került

Cél
társközpont

legyen
társszék-

hely

Tura

III.

Fontos megállap ítani, hogy
– kö-

zel másfél hónap alatt –

Vagyis azalakuló kistér-
ségi vezetés teljesen figyelmen
kívül hagytaTura Város Képvi-
selõ-testületének álláspontját.
Mindezek ismeretében igen
furcsa volt, hogy a július 8-i
képviselõ-testü leti ü lésen aven-
dég polgármesterek szemrehá-
nyást tettek a turai képviselõk-
nek a megalakulás késlelteté-
séért.
A helyzet érdekessége, hogy

jelenleg csak kormányrende-
letre lehet hivatkozni, mert

. Mondhatnánk azt
is, hogy „a

”, elõbbkészült el a végre-
hajtási utasítás és utána fog
majd valamikor megjeleni az
annak alapjául szolgáló tör-
vény. Normális esetben fordí-
tott a sorrend, most azonban
másról van szó.A Kormány a
2004. évi költségvetésérõl és az
államháztartás hároméves ke-
reteirõl szóló 2003. évi CXVI.
törvényben kapott felhatalma-
zása alapjánhozta a hivatkozott
kormányrendeletet.
Eredetileg a többcélú kistér-

ségi társulással kapcsolatos tör-
vény három részbõl áll t volna,
egyik része az önkormányzati
törvény módosítása, másik az
alkotmány módosítása. Ezek
nem kerültek elfogadásra.Meg-
maradt a kerettörvény, ami a
Parlament elé került, majd az
Alkotmánybíróságra.Még nem
tudjuk mit törölnek belõle. A
lényeg:

A képviselõk többsége július
8-án is úgy vélte, hogy

,
ha a nyolc polgármester által
jóváhagyott Alapító Okirattal
csatlakoznaaz aszódikistérség-
hez.

.

Akésõbbi viták
elkerülése miatt, célszerû egy

a
felvetett észrevételeinkre

július
8-ig nem érkezett érdemi
válasz.

a
szükséges törvény még nem
lépettéletbe

nem
szolgálná Tura városérdekeit

Utólag nem lehet az alapkér-
déseket tisztázni, csak ameg-
alakulás elõtt.

z okozat megelõzte az
okot

törvényes háttér nincs
ajelenlegi kistérségi ügyhöz.

A formai csatlakozást sú-
lyos nézeteltérések követhetnék

jól átgondolt dokumentumot
megfogalmazni, megvitatni és
elfogadni még akkor is, ha
esetleg lekésünk egy-két pályá-
zatról. Szerencsére csak 2-3
képviselõ volt azonaz álláspon-
ton, hogy el kell fogadni ezt az
Okiratot ésmajd mint tagok ké-
sõbb módosítjuk. (Bár, ha elfo-
gadásra került volna a benyúj-
tott anyag – mely valószínûleg
az elmúlt 15 év legrosszabb
döntése lett volna –, akkor már
a képviselõ-testületnek joga
semlenneamódosításra.)
Tóth István polgármester tá-

jékoztatójában leírta, hogy a
65/2004. (IV.15) Korm. r. 12.§-a
szerint amennyiben a kistérsé-
gekben a rendelet alapján
többcélú (többcélú: legalább há-
rom a rendeletben meghatáro-
zott feladat ellátására) kistérségi
társulás nem jön létre és emiatt
a többcélú kistérségi társulások
részére kiírt, 2004. június 30-ig
benyújtható (80 M forint – 120
M forint) pályázat benyújtására
nem kerül sor, a Magyar Te-
rület- és Regionális Fejlesztési
Hivatal a kistérség székhely te-
lepülés önkormányzatát 2004.
július 10-éig megkeresi és tájé-
koztatja a kistérségi területfej-
lesztési célú pályázat benyúj-
tásának lehetõségérõl. A hivat-
kozott Kormányrendelet alap-
ján a 2004. július 31-ig benyújt-
ható területfejlesztési célú pá-
lyázat keretében a társulásnak
megítélhetõ támogatás összege
9M forintnál kevesebb és 20M
forintnál több nem lehet. (Ezt
az összeget nem a települések,
hanem a társulás kapja.)
A területfejlesztési célúpályá-

zat az alábbi kistérségi fejlesz-
tési projektek megvalósításához
nyújtható be, amennyiben a
kistérséghez tartozó valameny-
nyi települési önkormányzat
társulási megállapodásban le-
galább 3 évre vállalja a kistér-
ségi területfejlesztési feladatok
ellátását. (Megjegyzendõ, hogy
ez nem települési feladat, ha-
nemmegyei!)
A kistérségi területfejlesztési

projektek megvalósítása érde-
kében támogatás nyújtható:

(folytatás a4. oldalon)
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megalakulásának nehézségei - turai szemszögbõl
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Az Aszódi Kistérség településeinek

lélekszáma százalékos arányban

TURAI HÍRLAP4

tõ Tóth István polgármester
t

tett fel szavazásra, amit a tes-
tület egyhangúan elfogadott.
Tura Város Önkormányzata

csatlakozik az aszódi székhelyû
Önkormányzati Területfejlesz-
tési Társuláshoz, vállalva a te-
rületfejlesztés társulásban törté-

három határozati javaslato

+

+ Tura Város Képviselõ-testü-
lete a többcélú kistérségi társu-
lás Korm. rendeletben adott
többi feladataival kapcsolatban
a 2004. május 12-i ülésen felha-
talmazott Bizottság

a kö-
zös feladatellátás területeire vo-
natkozóan és az ennek megfe-
lelõenmódosított Alapító Okira-
tot a 2004. szeptember 6. nap-
ján tartandó Képviselõ-testületi
ülésen terjessze elõ.
A turai testület azért is kezel-

hette külön a kérdést, mert
lehetõséget ad rá az Ország-
gyûlés által 2004. június 21-én
elfogadott - a területfejlesztésrõl
és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. tv. és egyes
kapcsolódó törvények módosí-
tásáról szóló - 2004. évi LXXV.
törvény 10/A.§ (1) �

.� (2) �

.�
Azt sem kellene figyelmen

kívül hagyni, hogy kistérségi
megállapodás még mindig ér-
vényben van a

, tehát ezzel is
lehetne pályázatot benyújtani.

folytassa az
egyeztetõ tárgyalásokat

A kistér-
ségben a területfejlesztési felada-
tok összehangolására, a kistér-
ségi területfejlesztési koncepció
elfogadására, közös területfejlesz-
tési programok kialakítására
kistérségi fejlesztési tanács mû-
ködik A kistérségi fejlesz-
tési tanács jogi személy, amelyet
megalakulását követõen a mû-
ködési területe szerint illetékes-
séggel rendelkezõ Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgató-
sága vesz nyilvántartásba. Gaz-
dálkodására és beszámolási kö-
telezettségére a 12. § (2) bekezdé-
sének szabályai az irányadók

Galgamenti és
Gödöllõ Környéki Önkormány-
zatok Társulással

IV.
Összefoglalva:

az eddiginél gyakoribb
egyeztetés és hatékonyabb együtt-
mûködés szükséges a települések
vezetõi között.

a kistérségi te-
rületfejlesztési célú pályázat ha-
táridõre benyújtható és szep-
temberig van idõ a szakszerû
társulási okiratok elõkészítésére
a többcélú kistérségi társulás
megalakításához. Természete-
sen

Bár két (vagy
több) hónap elveszett, a hátra-
lévõ idõ alatt új alapokon még
elõkészíthetõ egy átgondolt
Társulási Megállapodás. Re-
mélhetõleg szeptemberig meg-
történnek az érdemi egyezteté-
sek a részletkérdésekrõl a tele-
pülésekkel. Tisztázni kell, hogy
mire akarnak társulni ezek a
települések? Milyen intézményi
irányítást adnának át a kistér-
ségi vezetésnek? A pályázato-
kon nyerhetõ néhány tízmillió
forint megnyerése érdekében
milyen átszervezésre vállalkoz-
nak az önkormányzatok? Egy
ilyen átszervezésnek várhatóan
milyen társadalmi és gazdasági
következményei lesznek? Meg-
éri-e egyáltalán az átszervezés,
vagy majd többe kerül az eset-
leges visszaállítás? Mindezeket
át kell gondolni, hisz ezekkel a
döntésekkel a képviselõ-testü-
leteknek el kell számolniuk a
lakosság felé. Természetesen a
legfontosabb, hogy addig meg-
jelenjen a szükséges törvény.
Persze nehézségek még le-

hetnek azután is. Hisz mi tör-
ténik akkor, ha létrejön a tár-
sulás, az önkormányzatok vál-
lalják a kötelezettségeket, de
mégsem nyerik el a támogatást.
Ráadásul három évre kell köte-
lezettséget vállalni, s a követ-
kezõ évek finanszírozása sem
tisztázott.
Tura, 2004. július 23.

a Településfejlesztési
Bizottság elnöke

A Miniszterelnöki Hivatal
írásban megküldött állásfogla-
lása is a turai álláspontot tá-
masztotta alá, így Tóth István
a térségfejlesztési együttmû-
ködési megállapodást írta alá.

Kuti József

(folytatás a 3. oldalról)
a)

b)

kistérségi területfejlesztési
koncepció és program készíté-
séhez;

kistérségi fejlesztési prog-
ramok finanszírozásához (pl.
pályázatokhoz szükséges terv-
dokumentáció készítéséhez, sa-
ját erõ biztosításához, szakértõ
igénybevételéhez).

2004. AUGUSZTUS

Kompromisszumos javaslat-
ként a polgármester azt java-
solta, hogy a többcélú kistérségi
társulást szeptemberben kerül-
jön megalakításra, a pályázat
benyújtásához csak a terület-
fejlesztésre alakuljon társulás.
Nincs akadálya annak, hogy az
ehhez szükséges okirat aláírás-
ra kerüljön.
Az igen kiélezett háromórás

vita után, az ülést igen jól veze-

nõ 3 évi együttmûködését. A
testület felhatalmazza Tóth Ist-
ván polgármestert a területfej-
lesztési célú pályázat benyúj-
tásához szükséges valamennyi
dokumentum aláírására.
Tura Város Képviselõ-testü-

lete felhatalmazza Aszód Város
Önkormányzatát, hogy a 2004.
július 31-ig benyújtandó terület-
fejlesztési célú pályázatot készít-
se/készíttesse el és nyújtsa be.

+

Alapító Okirat vagy együttmûködési megállapodás szükséges a pályázathoz?

Az Aszódi Kistérségi Önkormányzatok...

Az Aszódi Kistérség településeinek lélekszáma
(forrás: www.ksh.hu)
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Olvasói levél

Kastély-ügy:
újabb bohózat Turán?

TURAI HÍRLAP 5

Mint azmindig lenni szokott,
a kastélyárverés idõpontja elõtt
(az utolsó pillanatban) jelentke-
zik az indiai tu lajdonos jogi
képviselõje ill.a Sura Kft. vagy
valaki, aki leteszi a pénzt a hi-
vatal felé, ezáltal kiegyenlíti a
tartozását. Mindenmarad a ré-
giben, fegyveres õrök és harci
kutyák vigyázzák Ybl csoda-
ép ítményét. Kívülrõl, azutcák-
ról már szintenemis látni. Ter-
mészetesen bejutni nem lehet,
ugyanakkor az úgynevezett
„m illeneumi” parkban büszkén
hirdetjük,mutogatjuk a kastélyt
nagyméretû plakáton. Kérdem
én: minek, ha kapun belül még
megnéznisemlehet? Volt már
rá példa, hogy idegenek csak
azért jöttek Turára, hogy meg-
nézzék a kastélyt – de pofára
estek.Tehát hülyének néz min-
ket, turaiakat az indiai. Ezt még
többször el fogja játszani. De
meddig?

Vanmegoldás? Keresni kell!
2-3évevolt hasonló szituáció,

akkor a tartozása kb. 10-20 mil-
lió Ft volt, és csak többszöri fel-
szólításra, jóval a határidõn túl
egyenlítette ki tartozását. Leg-
elõször itt kellett volna kemé-
nyen fellépni –nemkönyörög-
ni, nem átvenni a pénzt, ha-
nemjogi útra terelni a dolgokat.

Vagy jóval elõbbre tartanánk
már,ha –mintazona bizonyos
közmeghallgatáson, 2000-ben
indítványoztam – vágjuk át a
kastélypark kerítését, és jelké-
pesen „foglaljuk el” a parkot.

Mindez süket fülekre talált.
Igenis az akkori vezetésnek a
polgármester irányításával segí-
teni illetve biztatni kellett volna
azt az elképzelésemet, nem
megmosolyogni, lehurrogni
csupán azért, mert az ötlet
nemtõlük származik.
Tiltakoznunk, tüntetnünk

kellett volna.Mostmár bánom,
hogy nem szervezkedtem önál-
lóan, mert Tura népét a Parla-
ment elé is fel lehetett volna
vinni ez ügyben. Veszteniva-
lónk nemlett volna, sõt, ország-
világ felfigyelt volna ránk.
Turaiak,még nincs késõ,fog-

junk össze éscselekedjünk!

*
Darnyik Árpád(Venci)

A fenti levélre reagálva
polgármester elmondta:

tisztségénél fogva semmiféle
törvényellenes lakossági enge-
detlenségi mozgalmat nem
szervezhet, de ha a lakossági
elégedetlenség – törvényes ke-
retek között – megjelenik, a
mozgalom élérekellállnia. Ad-
dig isminden törvényes lépést
megtesz a Schossberger-kastély
ügyének elõmozdítására.

Sajnos mostanában nem
mondható el ugyaneza mûem-
lékvédelemre. Egy kis áttek in-
tés: hivatalba lépése után rövid-
del, 2002 augusztusában

aKulturális Örökség-
védelmi Hivatalelsõ embere el-

Tóth
István

Varga
Kálmán,

látogatott Turára, és gyors lépé-
seket ígért Tóth Istvánnak.
2002 októberében aKÖH

büntette a
Sura Kft-t, ám a cég ügyvédje
formai hibára hivatkozva meg-
támadta ahatározatot, és elérte,
hogy a KÖH visszavonja azt. A
Sura megbízásából az Archi-
tekton Rt megkezdte a födém-
cserét, ám a munka pénz hiá-
nyában félbeszakadt. A KÖH
Budapesti Regionális Irodája
tavaly november 21-én hiába
kötelezte a kastélyt birtokló
Sura Kft-t a legsürgõsebb mun-
kálatok 30 napon belüli elvég-
zésére. Idén május 4-én (azaz
az áltata adott határidõ letelte
után közel öt hónappal!) a
KÖH irodája mindössze

Ft-os bírságot szabott ki a
tulajdonosra. (A hivatal illetéke-
se szerint a százezer Ft bírsá-
got akár havonta is kiróhatják a
kastélytulajdonosra, ám a száz-
huszonötmillióhoz képest ez
nevetséges összeg.)

Úgy tûnik, a két éve még bi-
zakodó Tóth István joggal elé-
gedetlen amûemlékvédelem il-
letékeseinek munkájával, és ezt
számos, többek közt

NKÖM miniszterhez és
a tárca államtitkárához,

illetve Varga Kálmán-
hoz címzett levélben jelezte –
egyelõre eredménytelenül.

száz-
huszonötmillió Ft-ra

száz-
ezer

Hiller
István

Vass
Lajoshoz,

A szerzõ felvételei

H. Sz.

Kérdések a tulajdonoshoz
és a mûemlékvédelmi szakemberekhez

Várjuk a válaszokat!
Bár nem sok esélyt látunk rá – különösen

úr, a Schossberger-kastély tulajdonosa részérõl –, hogy
választ kapunk rá, lapunk hasábjain feltesszük a sokakat foglal-
koztató kérdéseket:

Sachidananda
Sukumar

1. Mi a szándéka a Sura Kft-nek a turai
Schossberger-kastéllyal? Miért nem törõdik a tu-
lajdonában lévõ, ugyanakkor kiemelten védett
mûemlékként számon tartott kastéllyal? Ha már
a helyi adótartozások (idõben történõ) kiegyen-
lítése is évrõl-évre gondot okoz neki, miért nem
válik meg az ingatlantól? (Információink szerint
korábban többen jelentkeztek a kastély hasznosí-
tására...)

2. A mûemlékvédelmi szakmai hivatalok miért
nem lépnek fel határozottabban – gyakoribb
ellenõrzéssel bírságolással stb. – a kastély meg-
mentése érdekében? (Különös tekintettel arra,
hogy a tulajdonos hosszú évek óta következetesen
nem tartja be a határidõket!) Az érintett hiva-
talok miért nem kísérik figyelemmel az általuk
kiszabott határidõket? (Mindez pl. az APEH ese-
tében elképzelhetetlen...)

����'ͅˏ��w1_n��\�G/>
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A Hírközlési Fogyasztói Jogok biztosa bizakodik

Már augusztusban kiváltják a turai DECT-et?

TURAI HÍRLAP6

Aza hír járta, hogy azInvitel
gödöllõi ügyfélszolgálati irodá-
jábannemveszik áta panaszos
leveleket, így június 17-én elkí-
sértem Gödöllõre

,a vasút-újtelepi és Galábos
úti lakók képviselõjét egy kis
„tesztelésre” . Az Invitel munka-
társa a pa-
naszos levelet, mondván: e le-
veleket

kell küldeni. Ezután hívta
az iroda vezetõjét, aki viszont
átvette a levelet, amelyben
Nádasi úr – sokadszor – a
DECT hibáit sorolja felés kéri
a szolgáltatót a vezetékes tele-
fonhálózatmielõbbikiépítésére.

Július 22-i keltezéssel az aláb-
bi válaszlevél érkezett:

Nádasi Györ-
gyöt

valóban nem vette át

a cég szegedi központ-
jába

„TiszteltNádasi Úr!
ADECT rendszerû távbeszélõ

állomás használatával kapcsola-
tos levelétköszönettel megkaptuk
és ismételten megvizsgáltuk az
Ön kérését.

Az Invitel jogelõdje – a többi
vezetékesszo lgáltatóhoz hasonló-
an – többtelepülésenalkalmazta
az ún. DECT technológiát. Két-
ségtelenüligaz,hogyez atechno-
lóg ia nemteszilehetõvé aszéles-
sávú Internet-elérést, ugyanak-
kor alkalmas hang- és faxszol-
gáltatásra, ezeket illetõen eddig
nem érkezett panasz. Ezenkívül
szeretném tájékoztatni arról,
hogya DECT technológiát hasz-
náló ügyfeleink számára havi
bruttó180Ft-osjóváírással csök-
kentett havidíjat számlázunk.

A vezeték nélkülimegoldások
tesztelése és kiválasztása folya-
matban van. Jelenleg folyik a
tendereztetése azoknak a rádiós
rendszereknek, amelyekkel a
DECT-es te rületeken a széles-
sávú in ternetet fogjuk biztosí-

tani. Az egyik teszthelyszín ép-
penTura lesz, aholakára közel-
jövõben is elindulhat az ADSL-
hez hasonló szolgáltatások bizto-
sítása.
Bízom abban, hogy a jelenlegi

problémamielõbb megoldódik és
szolgáltatásunk igénybevételével
a megelégedésére lehetünk.
Tisztelettel:

Dokumentumkezelés vezetõ”

A Hírközlési Fogyasztói Jogok
Képviselõjéhez eljutott az Önök

Pintér Lászlóné

Egy nappal korábbi kelte-
zéssel

*

érkezett a Nemzeti Hír-
közlési Hatóság Hírközlési Fo-
gyasztói Jogok Képviselõjének
Hivatalából az alábbi – az Invi-
telénél határozottabb ígéreteket
tartalmazó – levél:

„Tisztelt Turai Polgárok!

panasza. Elõször is engedjék
meg, hogy megköszönjem meg-
tisztelõ bizalmukat. A konkrét
panaszukkal kapcsolatosan az
alábbi jó hírrõl szeretnék beszá-
molni:
Az Elektronikus Hírközlési

Törvény (2003. C Törvény) sza-
bályozása alapján az Önöknél
jelenleg mûködõ DECT telefon-
rendszer alkalmas a hangátvi-
telre. A tapasztalatok
egyértelmûen bizonyították,hogy
a jelenlegi rendszer nem alkal-
mas megfelelõ sebességû internet
elérés biztosítására, amely ma
már nagyon sok polgár jogos
igénye.
A panaszuk beérkezése után a

Hírközlési Fogyasztói JogokKép-
viselõjeés az NHH szakemberei
felkeresték az Invitel Rt. munka-
társait, akika problémát már is-
merték és hajlandóságot mutat-
tak a megoldására.
Az Invitel képviseletében

Vidos Tiborágazati igazgató ígé-
retet tett, hogy Tura város terü-
letén

és a
szolgáltatások közö tt most már
valóban jól használható, több
sávszélességet biztosító internet
elõfizetést isbevezetnek.

azonban

lecserélik a DECT tele-
fonrendszert, internetezésre is
alkalmas új rendszerre,

A beruházás az Önök váro-
sában augusztusban kezdõ-
dik.

JuhászKároly

A munkák végeztéig még
kis türelmüket és megértésüket
kérjük, és remélhetõleg az eddigi
erõfeszítések gyümölcseként ki-
épülaz újrendszer.
A Hírközlési Fogyasztói Jogok

KépviselõjénekHivatala a beru-
házás megkezdését és lefolytatá-
sát figyelemmel kíséri, ahol leg-
messzemenõkig a fogyasztói ér-
dekeket érvényesíti.
Remélem, hogy hamarosan

egy jól használható, a fogyasztók
igényeinek megfelelõ telefon-
rendszer áll rendelkezésükre.
Tisztelettel:

aHírközlési Fogyasztói Jogok
Képviselõje”

a DECT
rendszer lecserélésére

*
Ugye érzik a különbséget a

két levél hangvételeés tartalma
között? (Elég, ha csak arra uta-
lok, hogy Vidos Tibor

tett ígé-
retet.) Hát még, ha az utóbbi
tájékoztatót összevetjük a Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelõség
júniusi számunkban közölt le-
velével... Kiváncsian várjuk a
további fejleményeket!

H. Sz.

Újabb fejezetéhez érkezett a turai DECT telefonhálózat
ügye, s egyelõre úgy tûnik, a lakosság t iltakozása hamarosan
meghozzagyümölcsét . Az InvitelRt. ezután sema hõn áhított
vezetékes, hanem az eddiginél jóval nagyobb sávszélességû,
tehát internetezésre alkalmas vezeték nélküli technológia be-
vezetését ígéri – városunkban már „akár a közeljövõben”.
Lehet, hogy adolognakszépséghibája is lesz –az Invitel tájé-
koztató levelének tanúsága szerint ugyanismarad aDECT, az
új technológiacsakaz internetezõk igényeitelégíti ki.

A rendkívül nagy nyári esõ-
zések szerencsére elkerülték
Turát, ám a csapadékos idõ-
szakokban rendkívül sok
probléma tapasztalható a csa-
padékvíz-elvezetésben. A föl-
dek közt kanyargó árkokat
több helyen beszántották, a
hordalékkal feltöltõdött, növé-
nyekkel benõtt utcai árkok
pedig nem látják el feladatu-
kat. A víz ilyenkor arra keres
utat, amerrea fizika törvényei
engedik – és gyakorta sok
kárt okoz a polgárok tulajdo-
nában. Érdemes tehát meg-
elõzni a bajt...

-Valamikor
hogy a turai portá-

kat és azok utcafrontját példás
rendben tartottákgazdáik –em-
lékeztetett polgár-
mester.– Legyenisméterényünk
eza tartás, tartsuk rendben ud-
varunkat és házunk környékét,
mindenekelõtt a vízelvezetõ ár-
kok rendszeres karbantartásával.
Egy-két órai munkával rengeteg
kárt és bosszúságot elõzhetünk
meg.

Az ároktisztítás olyan, mint a
masírozó katonák: ak i nem
tartja a lépést, elrontja a lát-

ragyogó tartástadott
atelepülésnek,

Tóth István

ványt, emellett büntetésre is
számíthat. Haegy utcában csak
egyetlen lakó nem tesz eleget
kötelességének, a többiek árka
hiába alkalmas a csapadékvíz
továbbítására, emellett a Polgár-
mesteri Hivatal

azárkok állapotát. A gon-
dozatlan árokhoz tartozó ingat-
lantulajdonosát pénzbüntetéssel
sújtja, illetve a hivatal munka-
társai által elvégzett ároktisztítás
költségeit a köteles-
ségmulasztónak.

ellenõriztetn i
fogja

kiszámlázza

-hiszi-

Esõ elõtt köpönyeg, avagy jobb, ha megelõzzük a bajt

Tisztítsuk meg az árkokat
a hordaléktól és a növényektõl!
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Az ADÓ-VILL 2001 BT

augusztus 15-e után megnyitja a Tabán út 44. sz.
alatt mûködõ eMagyarország pontot.

Várjuk mindazokat, akiket érdekel a számítógép,
az internet világa.

Lehetõség van számítógépes ismeretek elsajátítására
ECDL program alapján, valamint az internet
használatának megismeréasére CD-n tárolt
oktatócsomag és személyes segítség által.

Segítünk az információkeresésben, pályázatok
felkutatásában és megírásában.

28/468.234
06-20-544-8007

iisus@freemail.hu

Tel.:
Mobil:

e-mail:

2004.AUGUSZTUS

eMagyarország pontok Turán (2.)

Internet az emberi kapcsolatok szolgálatában

TURAI HÍRLAP8

Akkor pedig nemlehetetlen,
hogyaz internetenvaló találko-
zás kapcsán azegymásközelé-
benélõ emberek isjobban meg
fogják érteni egymást, segítõké-
szebbek lesznek, létre jöhetnek
igaziközösségek. Hiszenmind-
annyiunknak vannak gondja-
ink, megoldandó problémáink.
Ha sikerül kimondanunk, kö-
zölnünk ezeketmásokkal is, bi-
zonyára akadnak empatikus
embertársak, akik a segítsé-
günkre sietnek, ha csakegy jó
tanács erejéig l-
kozik ezáltal a rendszerváltást
követõ idõszakban drámaian
megnö vekedõ társadalmi
egyenlõtlenségek mérséklésére.
Ezért van jövõjük, vagy ezért
kell jövõtteremtenia közösségi
fórumoknak . Ahol nem csupán
passzív szemlélõk vagyunk,
nem csupán búfelejtõ szórako-
zásnak adjuk át magunkat (az
is kell, ésmegvan amaga helye

is. Esély kíná

és ideje!), hanem megbeszéljük
“közös dolgainkat”, talán még
rendezzük is õket.
Az interneten fellelhetõ tar-

talmak egyre gazdagodnak.
Nem sok idõ múlva lehetõvé
válik nemzeti kulturális öröksé-
günk jelentõs részének digitális
formájában való elérésea világ-
hálón. Audiovizuális archívu-
mok jöhetnek létre. Az

az ál-
lamés a polgár viszonyát az in-
ternet közbeiktatásával lénye-
gesen egyszerûbbé, áttekinthe-
tõbbé és olcsóbbá tehetik. AZ
EU-nak nagyon erõteljes elvá-
rásai vannak azzal kapcsola-
tosan, hogy az interneten állást
lehessen keresni, személyi iga-
zolvány- és útlevélügyeket le-
hessen intézni, adót és vámot
lehessen befizetni, telekkönyvi
információkhoz lehessen jutni.
Ezek a szolgáltatások olajozottá
tehetik az állam és polgárai vi-

eGo-
vernment-alkalmazások

szonyát, ésaz Internet hasznos-
ságát mindenki számára nyil-
vánvalóvá teszik. Ám az infor-
mációs társadalom kiépítésé-
ben elõttünk járó országok ta-
pasztalata azt mutatja, hogy az
új gondolkodásmódra való át-
térés komoly átnevelési folya-
matotjelent.
Mint aztcikkünk elõzõ részé-

ben bemutattuk,közösségihely
internet-hozzáférésselTurán az
ún. eMagyarország pontokban
is kialakulhat. AVárosi Könyv-
tárbanmár üzemel a két szá-
mítógép, amelyet az Informa-
tikai és Hírközlési Minisztéri-
um eMagyarországprogramja
keretében pályázaton nyertek.
Ugyanakkor azeMagyarország
pontok mûködtetõi figyelem-
mel kísérik a program többi
összetevõjét is, a táborozási és
más lehetõségeket. Igaz, hogy
az eMagyarország Internetes
Táborsorozat programja már a
vége felé tart, de még van le-
hetõség jelentkezni az augusz-
tus 21-ig tartó táborozásokra. A

û
honlapon útbaigazítást kapnak
az érdeklõdõk, külön ifjúsági
rovat mûködik ahonlapon, pá-
lyázatok, ösztöndíjak elnyerésé-
rebíztatva az ifjakat.
Az információs társadalom

nagy lendülettel fe jlõdik, akár
törõdünk vele, akár nem. De
aki erre odafigyel, csak nyerhet
vele , hiszena több tudás, ajobb
informáltság sohasem vált és
nem fog válni azember kárára.
S ezena területen nem nehéz,
hanem izgalmas dolog a tanu-
lás. Havalaki számáraaz elején
túl bonyolultnak tûnik is az in-
formatikai eszközök használata,
rövid betekintés után rájöhet,
hogy sok olyan hasznos dolog
van a számítógépek világában,
amit egyszerûen, könnyedén
elsajátíthat, s szellemi vonatko-
zásbangazdagabbá válik általa.
Ilyen gondolatokkal és re-

ménnyel várják a turai közös-
séget augusz tus derekától a

www.emagyarorszag.hu cím

Városi Könyvtárban és a
Tabán út 44 sz. alatt mûködõ
eMagyarország pontok. Célunk
az, hogy mindenki legalább a
tájékozódás szintjén megismer-
hesse a számítógép és az inter-
net világát, ebben szeretnénk
segítséget nyújtani. Ötleteket
várunk, kéréseiknek szeret-
nénk eleget tenni. Mindezt az
eddigieknél sokkal kedvezmé-
nyesebb áron, hiszen a techno-
lógiai, jelen esetben az informa-
tikaiés kommunikációs fejlõdés
szerencsére rányomja bélyegét
a szolgáltatások anyagi vonza-
tára.

*
Végezetül még egy felhívás

az eMagyarország program-
ban: hirdet az
Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium eMagyarország Ifjú-
sági Program Mûvészeti al-
programja.

betöl-
tött 14. életév (2004. október 1-
ig) és be nem töltött 28. életév
(2004. december 31-ig).
Részt vehet a versenyben

bármilyen, a témához kapcso-
lódó írásmû, mûfaji megkötés
nélkül. A versenyben résztvevõ
írás nem lehet korábban nyil-
vánosságra került mû. A díjak
összértéke 1,5 millió Ft, melyet
a zsûri tetszés szerint oszt fela
három legsikerültebb munka
szerzõje között. Több díjazott is
lehet egy kategórián belül, va-
gyis a zsûri nem feltétlenül vá-
laszt ki minden kategóriából
egymûvet díjazásra.

Bármilyen, aversennyel kap-
csolatos információért keresni
lehet a 06-70-
272-7821-es mobilszámon vagy
e-mailbenaz

Irodalmi versenyt

Új témák és
mûfajok az információs világ-
ban.

Marsalkó Esztert

Téma:

Részvételi feltétel:

Kiss Mária Katalin

eszter.marsalko@ihm.gov.hu
címen.

Azinternetnéhány évvel ezelõtt még azegyetemek, kutató-
intézetekhálózatavolt.A lakosság ésaz üzlet i világakkor kez-
dett egyre nagyobb érdeklõdést tanúsítani az internet iránt,
amikor azemberek felfedezték,milyen hatalmas mennyiségû
információhoz, hasznos eszközökhöz juthatnak az akadémiai
szféra munkatársai által ingyenesen rendelkezésre bocsátott
hálózati források segítségével. Az emberek rájöttek, milyen
nagy alkotások jöhetnek létre anyagi érdek nélkül, hogy egy-
mástól távol levõ emberek önzetlenül és hatékonyan tudnak
együttmûködni.
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Re-reagálások Holocaust-cikkünk kapcsán

Jó lenne végre lezárni

TURAI HÍRLAP10

A a
2004.júniusi szám 9. oldalán je-
lentmeg.Erre reagált több tu-
rai olvasó. Nem tisztem meg-
védeni Pali bácsit, de valamit
félreértettek az írásra válaszo-
lók.

Aki olvasta a cikket, annak
nyilvánvaló, hogy konkrétan a
Holocaust60. évfordulójáról volt
szó.Való igaz, hogymindenütt
megemlékez tek rá,csakTurán
nem. (Információink szerint a
Hevesy György Általános Isko-
lában tartottak megemlékezést
– )

Sajnos sok mindenkinek kel-
lene bocsánatot kérnie oda-
vissza egymástól.

Lehet beszélni a világhábo-
rúkról, lehet 1956-ról, lehet a
kommunizmusról, lehet a hit-
tanbeíratásról, de ezek mind
egymástól különálló dolgok.
Ezek mind olyan horderejû
történések, amikre külön kell
em lékezni.

Turának vanmiért fejet haj-
tania.

A címûkönyv
elsõ kötetének 492. oldalán ol-
vashat mindenki az 1939 ápri-
lisában elkezdõdött honosítási
kérelmekelbírálásáról.

esete a könyv
szerint isfigyelemreméltó: 1906-
ban a faluban született, végig
itt lakott, itt nõsültmeg és itt
született kislánya. A község ve-
zetése mégis elutasította hono-
sítási kérelmét zsidó szárma-
zásamiatt.Majd csak késõbb,a
könyv szerint szégyenérzetük
miattismertékel a honosságát.

nyugdíjas
orvosnak, aki a falu népét év-
tizedek ig gyógyította, szégyen-
szemre külön papírokkalkellett
igazolnia turai honosságát, pe-
dig a turai vezetõk nagyon jól
ismerték.

honosságát
megtagadták zsidó voltamiatt.

Tura akkori vezetõi antisze-
mita nézeteket vallottak, amire
példa, hogy a szlovák nemzeti-
ségû honossá-
gát, aki csak 1936-tól élt Turán,
minden ellenszavazat nélkül
elfogadták.

Pali bácsi egypercese

a szerk.

Turatörténe te

Kovács Imre

Dr. Hajdú László

Dr. Krémer Lajos

Kramlik József

Ezért Tura város vezetõinek
valóbanmeg kellene emlékezni
errõl egy külön emléknapon.
Hiszen ezeknek az emberek-
nek, akiket elhurcoltak a halál-
táborokba, ennyivel tartozik a
város. Az itt élõ zsidóság va-
gyona, háza itt maradt a tele-
pülésünkön, és a vagyontárgya-
ik valakikhez kerültek.A házai-
kat a község használta, mert
tudták, hogy ezek az emberek
már nemtérnek vissza.
Turán 1941-ben 86 zsidó

származású élt. Ezek közül 64-
en vesztették életüket a német
halálgyárakban. A 64-bõl 23
férfi, 26 nõ és 15 gyermek. A
legfiatalabb, 6
éves volt.
I a mai kor

nagy gondolkodója, a katolikus
egyház vezetõje. A világon min-
denki fejet hajt a tevékenysége
elõtt, amit azért tesz, hogy béke
legyen és az emberek szaba-
don élhessenek. A megbékélés
jegyében a pápák közül õ volt
az elsõ, aki a zsidóságtól bo-
csánatot kért. Tette ezt azért,
mert az egyház nagyon sok
embert megmenthetett volna,
ha keresztlevelet ad nekik. Saj-
nos az egyházak vezetõi közül
sokan homokba dugták a fejü-
ketés nem segítettek.
Ha II. János Pál pápa nem

szégyellt bocsánatot kérni, ak-
kor azt hiszem, Turának is
meg kellett volna emlékeznie
az egyházzal együtt ezekrõl az
emberekrõl, akiket innen vittek
el a haláltáborokra.

írása errõl szólt.
Való igaz, a háborúkban eleset-
tekre emlékezve senki nem
mondta – még halkan sem –,
hogy a még élõ, Turáról szár-
mazó zsidóktól bocsánatot ké-
rünk, amiért nem adtunk segít-
séget a túlélésre a családtag-
jaiknak.

Nem kell egymásnak esni
vélt vagy valós régi sérelmek
miatt. Vegyünk példát II. János
Pál pápától és merjünk bátran
emlékezni.

Kovács Évike

I. János Pál pápa

Takács Pál

Szénási József

Megjelent egy cikk a Turai
Hírlap jú liusi számában, „Pali
bácsi áldozatai?” c ímmel, am it
16 személy aláírt, illetve tilta-
kozását fejezte ki. Kérdezem én
a Tisztelt Aláíróktól: tulajdon-
képpen mit is írtak alá ill. mi
ellen tiltakoztak? A megjelent
cikk ugyanis igen érdekes (ra-
finált) módon van szerkesztve.
Ahogyan értelmezem, a cikk
két különálló eseményrõl szól,
de a tollnok egybemosta a két
történést, melynek egymáshoz
semmi köze. A cikkelsõ része
a háborús emlékhelyeknél tör-
téntekrõl , a másik fele pedig
közel negyedszázados, az1981-
ben történt hittanbeíratások
jegyzõkönyvérõlszól...
Megjegyzésema következõ:

Mivel én nem voltamjelen
Pünkösdhétfõn a világháborús
emlékhelyeknél, így véleményt
sem tudok alkotni arról, hogy
ott mi is történt: hogy ki lógott
ki a sorból,ki kit figyelt, ki ho-
gyan emlékezettill. hajtottfejet.
A sorok írója említi, hogy a
nyolcezres lélekszámú Turáról
csak kb. 100 fõ tette tiszteletét.
Ez igen kevés – valahol igaza
van ebben... Az, hogy én és
még sokanmások nem voltunk
jelen, nem azt jelenti, hogy kö-
zömbösek lennénk a háborúk
áldozatai iránt. Sértve is érez-
hetnénk magunkat kb. 7900-an,
mert úgy islehet emlékezni és
átélni a háborúk borzalmait,
hogy akönyvespolcról leveszek
egy-két könyvet – pl.
vagy
címû könyvét. Vagy idõnként
megállok a háborús emlékhe-
lyeknél, és végigolvasom a hõ-
sök, áldozatok nevét. Nem hi-
szem , hogy naptári idõkhöz
lennének kötve ezek a fájó
események a megemlékezés
szempontjából. A mindenkori
hatalmak kötelességenemelfe-
lejtenipl. Rákóczit, 1848-at, az I.
és a II. Világháborútvagy1956-
ot. Lényege a dolgoknak, hogy
gyermekeink és unokáink se
felejtsenek.

Aza bizonyos 1981. évi tan-
évzáró jegyzõkönyv, amelyben
szó esett ahittan-beíratkozások

1.

2.

Isonzó
Sára Sándor „Pergõtûz”

számának csökkenésérõl, min-
den bizonnyal hiteles és valós.
Pali bácsinak mint igazgatóhe-
lyettesnek (és elvhû marxistá-
nak) akkor ezt kellett tennie,
mert tõle is megkövetelték
„fentrõl”. Ittt jegyzem meg, õ a
rendszerváltás után sem váltott
köpönyeget, mint egyes
MSZMP-sek, akik még napja-
inkban is szép számmal van-
nak jelen a nagypolitikában
egyéb pártszínekben. Õ tud-
tommal nem volt pufajkás,
nemsöpörte apadlásokat, nem
gazdagodott meg a hatalom se-
gítségével. Õ sokáig kitartott,
de valószínûleg már rájött,
hogy az az ideológia, melynek
megszállottja volt, hamis és bu-
tító (lásd az élõ példát: Észak-
Korea, Kuba). Egyébként a 80-
as évekre jellemzõ volt a kon-
szolidáció, a diktatúra puhu-
lása.Tehát nagyon nemértem,
hogy 1981-ben milyen áldoza-
tokról beszélünk, fõleg „Pali
bácsi áldozatairól”. Aki a 80-as
években gyermekét be akarta
íratni hittanra,minden retorzió
nélkül megtehette; egy-két eset
valószínûleg elõfordulhatott, de
nemvolt jellemzõ... A turai csa-
ládokban is kialakultak bizo-
nyos értékrendek. Jómagamat
és még sok turai embert nem
bírt megnyerni magának a
Párt (a hatalom), ugyanakkor a
vallás is közömbösmaradt szá-
munkra. Egyfajta „háború” zaj-
lott a hatalom és az egyház kö-
zött is: Isten báránya vagy vö-
rös nyakkendõs legyen a gyer-
mek. Itt semmiféle agitáció és
üldöztetés nem volt. Szabad
volt a választás: elkötelezem
magam az egyik vagy a másik
oldalra vagy maradok közöm-
bös. (Hozzá kell tennem, ezek-
ben az években az egyház is
„bekeményített”:második gyer-
mekem 1983-ban született, sze-
rettük volna megkereszteltetni,
de nem lehetett. Hogy miért?
Mert feleségem és én annak
idején nem esküdtünk temp-
lomban.)
Kérdezem én: a szülõk hibá-

ja vagy egyéb okokmiatt (párt-
tagoknemvoltunk) az az ártat-

Merjünk bátran emlékezni!
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lan, bûntelen újszülött m iért
nem vehette fel a keresztség
szentségét? Ez is egyfajta kire-
kesztés. Továbbá ezek után
már cserkész sem lehetett. Jut
eszembe: a kemény Kádár-
érában voltam hittanos és út-
törõ egyszerre (1959-63) rend-
szeresen templomba járóis vol-
tam ,pedigjóapám mégpárttag
is volt (muszájból); érdekes mó-
don még vezetõ beosztását is
megtarthatta. 1972-ben született
gyermekemet a templomi es-
küvõ hiánya ellenére meg tud-
tuk kereszteltetni!

Minden bizonnyal voltak ül-

döztetések a hatalom részérõl,
mely a keresztényszellemûpe-
dagógusokat érintette, s ami
leginkább az 1950-60-as évekre
volt jellemzõ.Mindez sajnálatos
és elítélendõ. Jó lenne végre
lezárni amúltat, az „ezek és a
többiek” fogjanak kezet az
ország és Tura érdekében.
Mindezt nem Pali bácsi védel-
mében írtam, ez csupán a saját
véleményem.

*

apát-plébános a vitatott
júniusi cikk megjelenése után

Darnyik Árpád(Venci)

A szerk. megjegyzése: Lukács
András

elmondta: bár betegségemiatt
legutóbb nem volt jelen a Ka-
szinó téri emlékmûnél, ezeken
amegemlékezésekenfelekezeti
hovatartozástól függetlenül
minden áldozatért, tehát aHo-
locaust áldozataiért is imád-
kozik.Azóta– aDarnyik Árpád
által említett k eresztelés-megta-
gadás kapcsán – ismét elbe-
szélgettünk a történtekrõl, s
ekkor András atya elmondta:
gyermekük keresztelésekor a
szülõk arra,
hogy gondoskodnak magzatuk
vallásos nevelésérõl (így hittan-
oktatásáról). Ha nem tartják

fogadalmat tesznek

magukat ebbéli fogadalmukhoz,
szószegésükrehivatkozva a pap
megtagadhatja a következõ
gyermek keresztelését.
Végezetül sajnálatosnak tar-

tom, hogy munkatársunknak a
pünkösdhétfõi megemlékezés-
sel kapcsolatosmegjegyzése ek-
kora lavinát indított el. Való-
színûleg másoknak is vannaka
felemlegetett témákban vélt
vagy valós sérelmei, de kérem
Olvasóinkat,

– sem lapunk ha-
sábjain, sem élõszóban. Ezt elõ-
segítendõ

ne folytassuk a
vagdalkozást

a témát ezennel le-
zártnak tekintem.

a múltat, az „ezek és a többiek” fogjanak kezet!

Tüzéptelepek:
Tura,Vasútállomás Galgahévíz, Fõ út 31.

Tel/Fax:
Tel:

Tel/Fax:(28) 469-827
06-20-988-7650

(28) 460-030

Betonüzem:
Tura, Haraszti Major

Tel/Fax:
Tel:

06-28/580-025
06-30-961-3247, 06-20-942-3819
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31. Galga 6. Örökség Expedíció

Értékeinket és egykori interjúalanyainkat

TURAI HÍRLAP12

A résztvevõk július 5-én ér-
keztek az acsai iskolába, a tá-
bor helyszínére. A táborverés
és elhelyezkedés után –erdélyi
testvériskolánkból érkezett ven-
dégeinkkel kiegészülve – alakí-
tottukmeg a kutatócsoportokat.
Ezek élére több éve „galgás”
középiskolások, idõsebb fiatalok
álltak, s már együtt készülteka
bemutatkozó tábortûzre. Ezt
követõen – és ezentúl minden
takarodóután– a csoportveze-
tõkkel kiegészített táborvezetõ-
ség az elõzetes programtervfi-
gyelembevételével döntött a
másnapi tennivalókról.

Általában adélelõtti órákban
kerestük fel akörnyezõ telepü-
léseket, ahol –a hagyományok-
nak megfelelõen – igyekeztük
ismereteinket kiegészíteni a
falu kulturális, társadalmi, ha-
gyományápolóképérõl. Az idei
táborbanfõ cél volt az expedí-
ció háromévtizedes, dokumen-
tác iókbanmegõrzött ismereteit
összevetni a Felsõ-Galgamente
mai állapotával – fejlõdésével,
változásaival. Acsoportokfelke-
restek olyan lakókat, akik évek-
kel elõbbnyilatkoztak azakkori
expedíc iósoknak. Sokszor egy-
egy fénykép alapján próbáltuk
felkeresni az egykori riportala-
nyokat. Érdekes és tanulságos
találkozók voltak. Emlékezetes
volt találkozni püs-
pökhatvani néprajz tudóssal,
nemzetiségi íróval, akivel a vi-
déken bizonyítható történelmi
szlovák-magyar együttélés érté-
keirõl beszélgettünk.

A napközben összegyûjtött
anyagot akésõdélutánok folya-
mán a csoportok rendszerez-
ték, hogy az esténként rende-
zett tábori összejöveteleken is-
mertessék egymásnak a be-

LamiIstván

gyûjtött „kincseket”.
Fontos volt – különösen a

nagyszámú új expedíciós miatt
is –, hogy sorra vegyüka terület
építészeti, kulturális emlékeit.
(Erdélyi vendégeim közül csak
egyetlen vendég volt az elõzõ
évben is velünk.) Emlékezetes
marad mindannyiunk számára
a középkori erõdtemplom meg-
látogatása Nógrádsápon, ahol a
kutatócsoportok megfigyelési
feladatokat kaptak, melyeket
hazaérve egy teszten tettünk
visszajelezhetõvé. Az expedíció
jellegébõl adódóana csõváriro-
mokhoz történelmi játék kere-
tében mentünk fel, mely során
a török kort idéztük meg.A ku-
tatócsoportokönállóanis vállal-
tak egy-egy településen plusz
feladatot, pl. kúriák, templomok
felkeresését.
A délutáni és esti idõszakok-

ban legtöbbször kulturális,
sport, szabadidõs tevékenység
folyt a táborban. Természete-
sen az expedíció jellegének
megfelelõen ismét megrendez-
tük a Népijáték Olimpiát –
most azathéni olimpiai játékok
figyelembevételével. Sor került
a hagyományos tábori „Ki mit
tud?”-ra is. Külön említést
érdemel – mivel az expedíció
kerékpáros túra-tábor –, hogy a
Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Közlekedésbiztonsági
Osztálya félnapos, vetélkedõvel
összekötött programot szerve-
zett a táborban. Ugyancsak ér-
dekes programja volt a táboro-
zásnak az a szabadtéri fõzõver-
seny, melyen a területen meg-
ismert parasztételeket készítet-
ték ela kutatócsoportok.
Június 11-én késõ délután

ünnepség keretében adtuk át a
30. expedíció által alapított Gal-
ga-díjakat tanárSzarvas László

úrnak, a Galga-vidék kutatójá-
nak, valamint a táborunkat
évek óta támogató Tura Város
Önkormányzatának és a Galga
Coop Rt-nek. A záró értékelé-
sen a megúju lt táborvezetõség
joggal állapíthatta meg, hogy a
31. tábor is eredményes, tartal-
mas volt.
Erdélyi vendégeink egy na-

pon Tura nevezetességeivel is-
merkedtekmeg,mígjúnius 12-
én, a táborbontás utánazAszó-
di Petõfi Múzeumban

múzeumigazgató
tartott számukra élményekkel
gazdagtárlatvezetést.
A gyûjtött anyagokat (jegyze-

teket, fotókat stb.) a Galga Ex-
pedíció archívumában helyez-
zük el,miután õsszelkiállításon

dr. Asz-
talos István

ismertetjük a város lakóival az
idei eredményeket.

kutatásvezetõ

Pest Megye
Közgyûlése,Tura VárosÖnkor-
mányzata, Galga Coop Rt.,
Nógrádkövesd polgármestere,
Acsai Általános Iskola igazga-
tósága, Central Security, Kövi-
Sec Bt., Söpy Süti Péküzem,
Domoszlai Péküzem, Turai
Hírlap Szerkesztõsége/RH+Vi-
deo Bt. Gödöllõ, Maros Épker
Kft.,
vállalkozó, alpol-
gármester, alpol-
gármester, nyug-
díjas, öreggalgás.

Békési Judit

Támogatók:

Diós István, Kis Gábor
Gyenes László
Korsós Attila
Kõvágó József

Szarvas László

A tábornyitást megelõzõentöbb alkalommaltalálkozunk az
expedíc iórésztvevõivel.Ezeken azösszejöveteleken atáborozás
technikaielõkészítése mellett sorkerült a jelentkezõk éskivá-
lasztottak tartalmi felkész ítésére is. A jelentkezõk egy része
már legalább egyszer volt az expedíció táborában, de jónéhá-
nyanharmadikosként, negyedikeskéntelõször vállalták atábo-
ri életet és a kutatómunkát.Nekik feltétlenül szükséges volta
Galga mentérõl való minimális ismeretekmegszerzése régebbi
tábori dokumentumokilletveaz iskolai könyvtár jóvoltából.
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kutattuk fel Acsán és környékén
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Galgás hírmorzsák
Az idei GalgaExpedíción 54fõ vett részt, közülük tizenketten

Erdélybõl érkeztek. Ugyancsak tucatnyi szlovákiai magyar gyer-
mek jelezterészvételi szándékát, ámõk kísérõfelnõtt híján nem
indulhattakútnak.

*
A résztvevõk

számos interjú-
alanyt kutattak
fel, akik évekkel,
sõt évtizedekkel
ezelõtt nyilatkoz-
tak azExpedíció
akkori tagjainak.
Ám még egy
ennél is na-
gyobb „fegyver-
tényt” is a ma-
gukénak tudhat-
nak: megtalálták
aképbal szélén
láthatókisleányt,
aki az50-esévek
végén közremûködött a Turai Iskolarádió Aszódon rögzített felvé-
telén. született ma iskolatitkár az
acsai Általános Iskolában.

*
Újdonságvolt, hogy a táborvezetõk saját konyhafelállításával

oldották meg a táborlakókélelmezését. A gyerekek
fõszakács (volt galgás) vezérletével, valamint

és közremûködésével rendkívül kevés ösz-
szegbõl, 140ezerFt-ból készítették el az egyhetes táborozás nap i
menüit. (Persze mindehhez hozzátartozik, hogy a kenyeret in-
gyen kapták a két turai pékségtõl, a Galga CoopRt. pedig 40
ezer Ft értékû konzervveltámogattaa táborozást.

*
Az a nógrádkövesdi kert, amelyen a GalgaExpedíció emlék-

mûveáll, néhány éveolasz tulajdonba került.Szerencsére azúj
tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy az emlékkõés a kopjafák to-

Szokol Józsefné Palánki Katalin

ifj. Válóczi
András Vámos
László Jenei Csabáné

vábbra is eredeti helyükön
maradjanak, és képviselõje, a
nógrádkövesdi polgármester
segítségével szabad bejárást
biztosított az odalátogató tá-
borlakóknak.
Nógrádkövesd elsõ embere

emellett ígéretet tett arra,
hogy támogatni fogja a Galga
Expedíció történetérõl szóló
kötet megjelentetését. A gaz-
dag dokumentációval terve-
zett kötet – amely várhatóan
jövõ tavasszal jelenik meg –
szerzõje tanár
úr.

Szarvas László
n

Takács Pál f elvételei

Fotó: Hídi Szilveszter
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Karitász tábor Mónosbélen

Huszonegy kisdiák felhõtlen napjai a Bükkben

TURAI HÍRLAP14

Itt rögtön megjegyzem, hogy
soha nem táboroztathattunk
volna, ha jólelkû és nagylelkû
adományozóink nem segítenek
bennünket.

Immár ez az év a nyolcadik,
amikor is21 kisdiáknakbiz tosí-
tottunk 5napos kikapcsolódást.
TáborhelyünkMónosbélen volt
a vasutas üdülõben. Innen
mentünkkirándulni, túrázni a
környék gyönyörû helyeire.
Voltunk Szilvásváradon, meg-
néztük azõsemberbarlangot, a
Szalajka-völgy szépségeit. Gya-
log mentünk át Bélapátfalvára
az apátsági templomhoz. Vá-
rosnézés is volt Egerben, ahola
standot ismeglátogattuk. Végül
pedig egy nagyon széptúraös-
vényen mentünk fel a szarvas-
kõi kilátóba.

Esténként a táborban szer-
veztünk programokat, közös já-
tékokat. Az utolsó esti tábor-
tûznél vidám jeleneteket adtak
elõ agyerekek. Mint a játékba,

másrafigyelés.
A tábor megszervezéseés le-

bonyolítása igazi csapatmunka
volt. és

segített az ado-
mányok összegyûjtésében. A
csomagok, poggyászok elhelye-
zését vállalta. A

Sápiné Lukács Ildikó
Lukács István

Tóth Péterné

Támogatóinkvoltak:A.D.Ó .Bt.,
Agroker (Sára Péter), Ali lakás-
kultúra, Aqua Fontis Gyógysz ertár,
Babu virágbolt, Ba ranyi Ká roly,
Batta Erzsébet, Be ndzsó Beton,
Benzinkút (Vácsze ntlászlói út),
Botnék Bt., Diós Is tván, Dr. Tóth
Mária gye rmekorvos , Dusa Jó zsef,
Ezermeste r bo lt (Tóth Mihály),
Futó Lászl ó, Géczi István (Arany J.
u.), Gódor Imre, Gy ógynövén ybolt
(Kövá cs Mihályné), H é s T Kft.
(pékség), Kastély Minibolt, Kati
v irágbolt (Zsámboki út), Kedvi élel-
miszer (Gulykáné Lukács Mária),
Kövi Sec. Bt., Lipi-Vidi (Lipcsei
Gábor), Lukács An drás apát-plé-
bános, Lukács Istvá n temetkezési
v állalkozó, M és H Kft (Molnár
J ózsef), Maros Épke r, Meleg Zsolt,
Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Egyhá zközség – Tura, Napsu-
gár élelm iszer (R égi Vásártér),
Piacté ri c ipõbolt (Tóth Tibo rné),
Piacté ri ita ldiszkont, Piactéri v irág-
bolt (Sápi Anita ), Pia ctéri zöldséges
(Demény Zso lt), Pinté r J ános,
Pongó Csilla, Sima Már ia, Söpy-
Süti, Spee d-pack (Hadri k Jó zsef),
Sport land (Tóth M Imre ), Számí-
tástechnika i bolt, Sz ázfor intos bolt,
Tóth Lászlóné (Köztársaság u.),
Tóth Mihály (Petõ fi tér), Tura
Város Önkormányzata, Turai Lés
L Kft, Turai Tanulókért A lapít-
v ány, Tuso rJánosné ,VargaManci
néni, Virgancz festékbolt, Zséli
Erzsé bet.

úgya közösmunkába is bekap-
csolódtak, hisz saját magunk
fõztünk. Sok kisdiák most ta-
pasztalta meg elõször az önál-
lóságot, a tábori élet izgalmait,
és azt, hogy noha ez csak egy
ideiglenes közösség, azért, hogy
minden tagja jól érezze magát
benne, nagyon fontos az egy-

táborban négyen voltunk a
gyerekekkel:

Köszönet minden adomá-
nyozónak, és az Isten fizesse
meg segítségüket!

Szovicsné Kolesza
Erika,Kis Andrásné,BodaZsu-
zsannaés TusorErzsébet.

TusorErzsébet

ATurai Római KatolikusEgyházközségKaritászcsoportjaa
többféle segítõ tevékenység mellett minden évben felvállalja,
hogy szegényebb sorsúcsaládokiskoláskorú gyermekeit tábo-
roztatja. Tudva, hogy a szülõk nem engedhetikmegazt, hogya
család együttmenjen el nyaralni, desokszor (különbözõokok
miatt) azt sem, hogy gyermekeiket nyaraltassák, ígya táboro-
zást,a teljes költségévelegyütt aKaritász csoport szervezimeg.

Szivárvány Gyermekfotószakkör

A hónap gyermek- és felnõttfotója

Bálint Niko lett:
Emléküket magu nkkal v isszü k Euró pába !

SzabóKatalin:Kastélyunk
alkotójánaksíremléke

a Kerepesi útitemetõben
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Dr. Szigeti Zoltán elsõ regényét még Szegedi Nóra álnéven írta

Frank Sorel, a Turáról elszármazott
szemészprofesszor és regényíró

TURAI HÍRLAP 15

„Hát ezmegmi? Nem aregény
a titokzatos, hanem az írója?Már-
pedig így van, higgyék el. A szer-
zõnek immár a harmadik izgal-
mas könyve jelent meg. Minde-
gyikregény különbözik a másiktól
témában,megírásban, helyszínben,
de még mûfajban is.Amígaz elsõ
lélektani, a második kifejezetten
izgalmas kalandregény; ha ame-
rikaiírta volna,márrégendolgoz-
nának rajta Hollywoodban. A
most megjelent mûvet pedig úgy
jellemezném, hogy azidõsebb gene-
ráció életének, sorsának, megpró-
báltatásainak igaz krónikája.”

Hankiss János

Arégi kastély
asszonya

Szegedi Nóra

dr. Szigeti Zoltán

tollából szár-
mazik a fenti kritika Frank
Sorel harmadik,

címûkönyvének meg-
jelenése kapcsán. Az író ebben
a munkájában a szereplõket
hol szétválasztja, hol újra egy-
másmellésodorja õket a törté-
nelem forgószele által. Egyikük
töretlen hittel õrzi gyermekkori
szerelmét, másikuk elfelejti a
saját családját. Akad, aki a
könnyû életet keresi, más pe-
dig könnyedén odadobja ön-
nön életét. A grófnõ és a szol-
gáló, a fiatal orvos és a hadi-
fogoly, amûkincskereskedõ és
a vad, de sebezhetõ férfi sorsa
szétválaszthatatlanul összefonó-
dik, bár olykor földrészek vá-
lasztják el õket egymástól.
Gyõz-e atisztaság, a szépség,a
szerelem, vagy a sötét erõk ke-
rekednek felül? Igaz feloldozást
e könyv szereplõi talán csakaz
utolsó oldalakon kapnak.

Most már igazánmegkérdez-
hetnéd kedves olvasóm, hogy
miért ez ahosszú fejtegetés egy
„idegen” iró munkásságáról.

El kell árulnom, hogy Frank
Sorel vagy ahogy elsõ,magán-
kiadású könyvének írójaként

néven jelentkezett
– nem más, mint városunk szü-
lötte, , a buda-
pesti Szent János Kórház sze-
mészetének osztályvezetõfõorvo-
sa, aki szakmájának élvonalbeli
képviselõje.

–

Amikor mindez tudomásom-
ra jutott, elõkerestem egy közel
50 évvel ezelõtti úttörõ csapat-
naplót, mert tudtam, hogy egy-
kori, kedves kis mosolygós ta-
nítványom szerepel benne. Si-
került megtalálni azon a fény-
képen (a guggoló sorban balról

emberek a napi munka után
igyekeznek kikapcsolódni: van
aki kártyázik, van aki vadászni
vagy horgászni megy, esetleg
olyan is, aki utazni, tévézni
szeret.Nekem az írás jelenti a
kikapcsolódást. De rögtönhoz-
záteszem, arra is vállalkozni

Szigeti Zoltánaz ötvenes évekvégén, a turai kastélyiskola
udvarán a földrajz szakkörösöktársaságában, köztük Békési

István ésSzarvasLászló késõbbitanárurakkal
(mindketten szemüveggel)

TakácsPál felvétele

az ötödik), amely
tanár úr földrajz szakkö-

rének egyik foglalkozásán ké-
szült.
Aztán szerettem volna mie-

lõbb elolvasni a világsikernek is
betudható könyvet, de felesé-
gem már „lefoglalta”, és ami-
kor 2-3 nap múlva ismét kér-
tem, a könyv helyett ezt a vá-
laszt kaptam: „Ez olyan jó,
hogy még egyszer el kell ol-
vasnom!”
Ekkor aztán fölkerekedtem

és elindultam Budapestre sze-
mélyesen felkeresni a szerzõt.
Elmondhatom, hogy életem
egyik legkedvesebb találkozása
volt.
Eleinte próbáltam alkalmat-

lankodni. Megkérdeztem a fõ-
orvos úrtól, hogyan jut eszébe
egy ünnepelt orvosnakkönyvet
írni.
- Tudod – válaszolta –, az

Szilágyi
István

szeretnék, hogy a mai fiatalság
ismerje meg hitelesen a körü-
löttük zajlóvilágeseményeit és
embereit. Hogy ez mindeddig
hogyan sikerült, döntse el az
olvasó!

- Miért nem a saját
neveden jelennek meg
mûveid?
- Nem szerettem vol-

na protekciót szerezni
éspropagandát csinálni
a könyveimnek azzal,
hogy jól ismert orvosi

munkámat vegyem e célból
igénybe. Remélem, a választott
név senkit sem fog arról meg-
gyõzni, hogy a könyvet anapja-
inkban sajnos divatos nyugati
regények egyikeként vegye a
kezébe.

- Ezt a világért sem tagad-
nám le sohasem. Nekem ott-
honról, Turáról – ahol édes-
anyám ma is él – nagyon szép
emlékeim vannak. Szívesen
emlékszemvissza akastélyisko-
lára, tanáraimra és diáktársa-
imra.

- Most jön az igazi leleple-
zés . A könyv elsõ lapjait ol-
vasva rájöttem arra, hogy a
könyvben szereplõ „régi kas-
tély” itt-ott hasonlít a mi sze-
rencsétlen sorsú kastélyunk-
hoz. A palatetõ, a pálmaház,
amelyben a háború után
tornaterem mûködik, a kas-
télyt övezõ park – mind-mind
egy kissé turai „szagú”...

- Nagyon köszönöm kedves
válaszaidat fõorvos úr, és kí-
vánom, hogy még sok köny-
ved tegye szebbé, emberibbé
mindenapjainkat, hiszen aho-
gyan mondtad: célod az em-
beri sorsok bemutatása és a
történelmi igazságkeresése.

Takács Pál

„
”

A szerzõharmadik
köteténekcímlapja.

Atörténetben központi
szerepet kapó kastélyt
Szigeti Zoltána turai
kastélyrólmintázta,
melynekfalaiközt
gyermekéveialatt

tanult
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Balra:

Lent:

Egy blúz
Mari nénivirágaival

Azországjáró
kirándulások
egyikén

(A szerzõ felvétele)
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Látogatás Mari néni házi múzeumában

Az élõ és a hímzett virágok szerelmese

TURAI HÍRLAP16

Egy kellemes kora nyári dél-
utánon indultunk el Békési
István kollégámmal a Bartók
Béla út felé. Már régen ter-
veztük ezt a találkozót, hiszen
régikedves ismerõsömhöz igye-
keztünk, SáraJánosné született
Maczkó Máriához, az élõ és a
hímzett virágokszerelmeséhez.

Mari néni

Heil ig

szívesen fogadott
bennünket; amikor beléptünk
az udvarba, szinte minden
négyzetcentimétert csodálato-
san pompázó virágerdõ borí-
tott. Rögtön észrevette megle-
petésünket, ésszinteegyenként
mutatta be a virágokat.

- Én a rózsákat szeretem a
legjobban – mondta mosolyog-
va de egy leheletnyi cirógatást
minden keze ügyébe kerülõ
virágkapott.

Beültünk az árnyas szobács-
kába, és ahogy az lenni szokott,
elsõ kérdésünk a gyermekkor
emlékei után próbáltkutakodni.

- Amire sz ívesen emlékszem
vissza, azegy akkori orvosi eset
– kezdte Marinéni. Úgy má-
sod ikos lehettem, amikor éjsza-
ka arra riad tam fel, hogy na-
gyon fáj a fogam. Elpanaszol-
tam anyámnak, akiazzal nyug-
tatottmeg, hogy reggel igbírjam
márki, majd akkorelmegyünk
az orvoshoz éskivetetjüka fájó
fogamat.

Reggel, amikor a fogorvos
megvizsgálta a fájó fogat, azt
mondta anyámnak, hogy nem
veszi ki azt, hanem inkább
betömi, mivel rágófogról van
szó és arra nagy szüksége van
a kislánynak. De doktor
úr azt nem tudta, hogy édes-
anyámnaknincs elegendõ pén-
ze a tömés kifizetéséhez. Ami-
kor mindezt megtudta, a dok-
tor úr tettegy ajánlatot:

- Ugye ide jársz a Kántor
iskolába?No, reggelkelj fel egy
órával korábban és hordd meg
a Piac-téri kútról a feleségem-
nek az egész napra szükséges
vizet.

,

–

Az alku létrejött, másnap
reggel lezajlott a megkötött üz-
let. Örültem nagyon, hogy
munkámat értékelve a doktor
úr megszabadított a kínzó fog-
fájástól. Egy másik érdekes do-
log a hatodik osztály elvégzése
után történt velem. Az történt
ugyanis, hogy a bizonyítványo-
mat hiányosnak találták a mun-
kakönyv igénylésnél, mivel
csak az év végi lapvolt kitöltve,
a félévi nem. Én ugyanis 13

Így aztán a két nyári hónapot
summásként töltöttem elNóg-
rádkövesden, utána pedigmeg-
vehettem a csizmát és a cipõt
is. Nagyon hálásan emlékszem
vissza a palléromra, aki látván,
hogy még gyerekvagyok, olyan
munkára vezényelt, ami nem
volt túlságosan nehéz. Legtöbb-
ször a búzába mentünk „asza-
tolni”, vagy más könnyebb
munkát végezhettem a többi
kislánnyal együtt.

Galga-menti dalokat énekelve
végigmentünkaz utcákon, és a
járókelõk és a kapukban állók
is velünk énekeltek. Igaz, én
nem szerepeltem, de az öltöz-
tetõ én voltam.

- Az emléklapon, amit akkor
kaptam, 1972 szerepel. Ez az
oklevél egyébként az

címet viseli. Az nagyon
fáj, hogy tavaly nem kaptam se
mikulási, se karácsonyi csoma-
got, mert nem fizettem be a
tagsági díjat. Az idén már
nagyon igyekeztem befizetni,
mert szeretném, ha nekem is
elénekelnék azt, amit szoktaka
tagoktemetésén elénekelni.

- Szinte valamennyin. Utóbb
szervezte a ki-

rándulásokat, ezeken is mindig
részt vettem. kiállí-
tásait is többször meglátogat-
tuk. mûvész úrral
is sikerült néhányszor találkoz-
nom, de annak idején a nagy-
apjával nagyon sokszor volt ki-
adós beszélgetésünk. Rengeteg
helyen voltunk is kiál-
lításokon, ahol hímzett munká-
ink szerepeltek. Minderrõl ti-
zenegy oklevelet õrzök. Már
hatodik osztályban is a legjobb
jegyet kaptama varrásból; már
akkor nagyon szívesen foglal--
koztam hímzésekkel is.
Ezután átvonultunk Mari né-

ni kis „múzeumába”, ahol az
általa megálmodott és elkészí-
tett virágok köszöntöttek ránk
az asztalterítõkrõl, a zsebken-
dõkrõl és a viselésre is alkal-
masnõi ruhadarabokról.
Köszönjük a kellemes délu-

tánt , az egyik leg-
hûségesebb turai népmûvelõ-
nek és hagyományõrzõnek, aki
egész életét önzetlenül szülõfa-
luja értékeinek megõrzésére
használta fel. Hosszú boldog
életet kívánunkneki!

-Mikor történt mindez?

- Annak idején sok kirándu-
lás is volt, azokon részt tet-
szettvenni?

Takács Pál

Örökös
tagság

Dóra Cincike

Dudás Juló

Sára Sándor

Terkával

Marinéninek

éves koromban summás akar-
tam lenni és ehhez kellett a
munkakönyv.
Apámtól kértem, hogy men-

jenel aKözségházára elintézni,
de õ nem akarta, hogy ilyen fi-
atalon summás legyek. Én vi-
szont elhatároztam,hogy a nyá-
ron igenis elmegyek dolgozni,
mert csizmát és cipõt akarok
magamnak venni. Elmentem
hát az akkori iskolaigazgatóhoz,
aki beírta a bizonyítványomba,
hogy a munkakönyv kiadható.

- Hogyan kezdõdött el a
kapcsolataa községkulturális
életével? Mikorkezdett el sze-
repelni?
- Több mint húsz évig jártam

csoportjába. Voltunk
öt napig Erdélyben is. A cso-
port neve már akkora Kékszi-
várvány Együttes volt. A legem-
lékezetesebb szereplésünk a
szentendrei volt, itt a népi ru-
hás csoportunk nagy sikert
aratott a színpadon is, de a leg-
csodálatosabb az volt, amikor

Sára Feri
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Munkában a környezetvédõ szakkör

Békamentõ akció a Galgánál

TURAI HÍRLAP18

A 90-es évekbenHollandiá-
ban tanuló gyermekünk láto-
gatására indultunk.Találkozá-
sunkkorelmesélte,hogy elõzõ
este békamentõ akció részese
volt. Értetlenségünket látva a
következõtörténet fültanúi le-
hettünk.

Hollandiában – békavándor-
lás idején – az autópályákon
peterakó helyükre vonulóbéká-
kat kic sik, nagyok, idõsek, fia-
talok vödrökkel áthordják az
úttesten, hogyne üssékel a ki-
kerülhetetlen vonuló állattöme-
get az autók. Mindenki addig
serénykedett, amígaz utolsó ál-
lat is át nem került a bizton-
ságos túloldalra. Csodálkoz-
tunk: „Ilyen isvan?”

Az efajta problémamegoldás
hazánkban csak néhány éve
honosodott meg. Amagyar au-
tópályák mellett ismegjelentek
a békaterelõ dróthálók és az
autópályák alatt kiépített béka-
alagutak. A tudatformálás las-
san halad, a magyarember las-
san eszmél rá, hogy ezeket a
hasznos állatokat védenikell.

Biológusok már jó régen ki-
számolták, hogy azEgyesül t Ál-
lamokban egyetlen varangy –
az áldott jó étvágyának köszön-
hetõen –évi 20-30 dolláros nye-
reséget termel. Teszi ezt a ká-
ros rovarok, legyek, meztelen-
csigák elfogyasztásával. Ha-
zánkban semmivelsemkisebb
a jelentõségük(4-6.000 Ft éven-
te) A másik haszna: a világ
összes orvosi laboratóriumában
szerveink mûködésének és
életfolyamatainak tanulmányo-
zását békákon végzett kísérle-
tekentapasztalják meg.

Sokkal tartozunktehát ezek-
nekaz állatoknak! Ehelyett ma-
rad a tudatlanságból fakadó
„undor” .A béka kétéletû (két-
éltû).É leteegyrészébenvízben
él, kopoltyúval lélegzik vízben
oldott oxigénnel. Farokkal moz-
gó ebihal állapot ez. Majd ha
kifejlõdnek lábai – farka elcsö-
kevényesedik –, kifejlõdött tü-
dejével légköri oxigént lélegez-

ve szárazföldi állattá válik. To-
vábbi életéhez azonban szüksé-
ges a nedves környezet, hogy a
bõrében lévõ mirigyek ne szá-
radjanak ki. Bõre nyirkos, hi-
deg – az undor második forrá-
sa –, és a bõrben lévõ mirigy-
váladék, amit mintegy védeke-
zésül spriccel ki magából, to-
vább növeli a távolságtartást az
állatoktól. (Rossznyelvek szerint
„lepisilt” a béka.) Ez egy elijesz-

bekövetkezõ pusztulást. Az
életért való küszködés kínzó
látványa tettekre késztette

akibõl pillana-
tok alatt elõbújt az állatszeretõ,
állatmentõ biológiatanári ösz-
tön. Miután a pocsolyát feltöl-
tötte, riasztotta ,
aSzépTuráértEgyesületelnö-
két, segí tséget kérve a béka-
mentõ akcióhoz. azonnal in-
tézk edett, mozgósítva négy ak-

Lendvai Marcit,

Jenei Csabánét

Ili

nagy részét, mintegy ezer da-
rab békát a Galgába fuvaroz-
ták. A környezet véleménye
megosztott volt. Voltak, akik
„eszement” cselekedetnek vél-
ték a buzgóságot, mások értet-
lenségüknek adtak hangot.
Akik viszont részt vettek
benne, úgy gondolták: aki egy
életet megment, örökéletûvé
válik. Látva a vízbe jutott po-
rontyok fickándozását, elége-
dettség járta átaz ember szívét.
Jót cselekedtem, igaz, ma álla-
tokkal, de holnap az emberek-
kel is! Majd ha elmesélik gyer-
mekeinknek, unokáinknak …
hogy annó … amikor Marci
bá -́val békaporontyot mentet-
tünk…… akkor majd õk is
olyan gyermekeket fognak ne-
velni, akik pl. nem fogják ki-
dobni, sorsára hagyni megunt
állatait (lásd a számtalan 35
fokos melegben étlen-szomjan
kóborló állatokat), hanem meg-
mentik inkább a pusztulásra
ítélteket vagy elaltattatják az
állatorvossal a megunt állatukat,
biztosítva ezzelaz állatnak is ki-
járó méltóvéget!

Az ilyen ember az emberek-
kel szemben is nemes lelkûvé
válik. A varangyok, kecskebé-
kák, levelibékák pedig csak
pusztítják a legyeket, szúnyo-
gokat, õrizve így az emberek
egészségét is. Ez ún. biológiai
védekezés. A MÉREG NEM
VÁLOGAT! A káros rovarok
mellett lassan, de biztosan az
EMBERISÉGET ISELPUSZ-
TÍTJA!

Mentsük akkor inkább segí-
tõinket, a hasznos állatokat, de
ha nem ismentjük,legalább ne
irtsukki!

Gondolataitmindenkivel
szeretettelmegosztotta

Lendvai Mártonné

Takács Pál felvételei

A mentõakció a kertvégi pocsolyánál kezdõdött

Egy kisebb fogás...

tõ hatású csípõs anyag, amiar-
ra szolgál, hogy amíg az ellen-
ség szenved a csípõs anyagma-
ró hatásától, a béka biztos hely-
re menekül.

A kertünk végén található ki-
száradó pocsolyábanmegszám-
lálhatatlan békaporonty vergõ-
dött, várva a lassan, de bizton

tív, lelkes állatbarátot,a környe-
zetvédõ szakkör tagjait.

és
segítségével– TakácsPalibácsi
villogó vakuinak fényében –
kezdetét vette a BÉKAMEN-
TÕ AKCIÓ.
A békák(varangy, kecskebé-

ka és levelibéka) porontyainak

Szota
Ilona, Szota Barnabás, Vandor-
nyik József Korsós Ádám
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Csúszik a bajnoki rajt idõpontja

Négy gól a megyei bajnokság
negyedik helyezettjének

TURAI HÍRLAP 19

A labdarúgást kedvelõknek
még néhány hetet várniuk
kell ahhoz, hogy szeretett csa-
patuknak, a Turának tétmér-
kõzésen szurkolhassanak. A
hazai focivilágban tapasztal-
ható fejetlenség az NB III-ra
is jellemzõ.

A legnagyobb gondot az
okozza, hogy ebbenaz osztály-
ban a szükségesnél kevesebb
csapat vállalta az indulást: a
szükséges 96 helyett csak 88,
ráadásul az elosztás semtûnik
egyszerûnek. A Nagykátát pél-
dául rögtön áttették az Alföld-
csoportba, ám a kátaiak kije-
lentették, ha nem indulhatnak
a Mátra-csoportban, akkor visz-
szalépnek. Ahhoz képest, hogy
nincs ki a létszám, a szövetség
nem volt rugalmas az alsóbb
osz tályokban szereplõ csapa-
tokkal szemben. A Pestmegyei
bajnokság másod ik és harma-
dik helyezettjének megajánlot-
ták az indulás jogát – abajnok
Tápiógyörgye nem kívánt fel-
jebbkerülni ,viszont anegye-
dik helyezett Aszódnak ezt már
nemadták meg, holott acsapat
vezetõi vállalták volna amaga-
sabb osztályban való megmé-
rettetést.

–

Akkor most a Tura háza tá-
járól. A keretmintegy egyötöde
változott, a következõ személy-
cserék történtek:

Kóka
Kóka

Kóka
III. Kerület

Vác
Dunakeszi
Dunakeszi
RAFC

RAFC
Gázmûvek

Távozott:

Érkezett:

KupcsikRóbert
Kupcsik Tamás
Vojtkó Zoltán
Gubán László

HorváthMihály
Less Tamás
Less Krisztián
Völgyes Tamás
KisImre
Folmer Krisztián

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–

A megerõsített kerettel a
klub vezetése legalább olyan
szép helyezést szeretne elérni,
mint az elõzõ szezonban, ám
nem titkoltvágya dobogóvala-
melyik helyének megszerzése.
Természetesen ehhezaz

acélosan kell küzde-
niük. Az elõkészületimérkõzé-
seken mindenesetre bíztató
eredmények születtek. Bár a
REAC ellen idehaza 2:0-ra ki-
kapott az együttes, 70 percig
sokkal jobban játszott, mint a
két osztállyal feljebb szereplõ
Urbán-legénység. A Jászberény

Aczél-
fiúknak

a Vác lesz a Tura vendége. A
csapat szeretne játszani az NB-
I-es bajnokság ezüstérmesével,
az Újpest FC-vel is, ám egye-
lõre kérdéses, hogy a nagynevû
ellenfél vállalja-e az augusztus
18-án (szerda) 18 órára terve-
zett mérkõzést Turán. Mivel ez
csak lapunk nyomdába kerü-
lése után derül ki, kérjük a
szurkolókat, figyeljék az FC pla-
kátjait.

*
Nemcsak a felnõttek kerget-

ték ezekben a hetekben a lab-
dát, hanem a fiatalabb nemze-
dék tagjai is. Az elmúlt hétvé-
gén labdarúgó tornát rendez-
tek Turán az 1993. , illetve 1996.
január 1. után született gyerme-
keknek. A legfiatalabbaknál két
csapat – Galgahévízés a rende-
zõ Tura mérkõzött egymással
(negyed pályán kiskapura). A
mérkõzést Galgahévíz nyerte.
A nagyobbaknál öt csapat in-
dult. A kupát Erdõkertes sze-
rezte meg, megelõzve Turát, a
Hévízgyörköt, Mogyoródot és
Galgahévízt. A torna gólkirálya

(Tura) lett.

A rendezvényt
egyéni vállalkozó, a Sportbüfé
és a SZTH Team Bt. támo-
gatta. Köszönet érte!

–

Muzsik László

Király Elek

HorákMária-RáczZoltánellen 3:1-re gyõzött a gárda.
Két csapattal oda-vissza alapon
játszotta Tura. AHévízgyörktõl
2:1-re kikaptak a fiúk, de a
visszavágón 1:0-ra nyertek. Az
Aszód ellen elõbb egy 3:1-es
gyõzelem született, am it egy
4:0-ás idegenbelisikerkövetett.
Mivel a bajnokság várhatóan

csak augusztus 20-a környékén
kezdõdik, a formába lendülés-
hez, illetve annak megtartásá-
hoz újabb edzõmérkõzésekre
van szükség. Az már biztos,
hogy a Tura augusztus 7-én
Nagyrédén játszik, majd 11-én
szerdán 18 órakor idehaza fo-
gadja a Rojik gárdáját. Augusz-
tus 14-én szombaton11 órakor

Turai helyzet végén véd az ellenfél kapusa
a REAC elleni mérkõzésen

Rácz Zoltán felvétele

ATura Közbiztonságáért2002
PolgárõrEgyesületfelhívása

Felhívjuk aTisztelt Lakosság figyelmét, hogyTuraVáros Pol-
gárõrsége 24 órás telefonügyeletet tart fenn. Bármilyen észre-
vétel vagy segítségkérésesetén hívhatószámaink:

*
ATura Közbiztonságáért2002PolgárõrEgyesületvárjatagjai

sorába alakóhelyünk nyugalmának megõrzéséért tenni kívánó
polgárokat. Tisztelettel kéri azokat, akik a járõrözésben nem
tudnak résztvenni, delehetõségük van a szûkös anyagi helyzet-
benmûködõpolgárõrség támogatására, segítsékmunkájukat.

Elõreis köszönjük támogatásukat!

06-30-200-2452 06-70-247-3686

Számlaszámunk:
Turai Takarékszövetkezet 65900107-13024136
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Függõleges: 1. Sertés 2. Fû-
szernövény 3. Tyé! 4. Évaegy-
nemû betûi 5. Foszfor 6. Lán-
golás 7. Ritmusos mozgás 8.
Prímszám 9. Õsi írás 10. Ten-
geri élõlény 11. Oxigén 14. Gá-
gogni kezd! 16. Félfa! 18. Téka
páros betûi21. Turbékoló ma-
dár 23. Nagy terem 24. Elek-
tronikai alkatrész 26.Liter 28.
Hervadó 29. Tova szaladó 32.
Vissza: számjegy 35.Búzát be-
takarító 36. Kerti növény 39.
Szörpjérõl híres helység 40. …
kel, elindul 43. Mi? Oroszul
(STO)44. Régi 47. Házrész! 48.
Kedvelt földönkívüli 50. Sugár
jele.

*

A megfejtést a lapaljáról ki-
vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, lehet
beküldeni a Városi Könyvtár

- fné -

nyílt levelezõlapon

címére (Bartók tér 3.)
A megfejtõk között

sor-
soljuk ki.

augusz-
tus 27-ig. a
Galga Coop 2.000 Ft értékû
vásárlási utalványát és a
Libra Könyvesbolt 1500 Ft
értékû könyvutalványát

Turai Hírlap
közéleti havilap

Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter
Munkatársak: Takács PálBalázs Gusztáv, Rácz Zoltán,

Lapterjesztés : Éliás Zoltán
Nytsz: B/BHF/567/P/91 E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

Levélcím: Városi Könyvtár - 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készül t800példánybanazArtWind-NyomdaKft . nyomdaüzemében,Gödöllõn

Tur ai Sport Gála elõtt...

Megszépült a sportpálya környéke

Júliusi számunk megfejtése:

Gratulálunk!
Nyereményüket

postán küldjük el.

José Alvalade,
Municipal, Bessa.

AGalga COOP2.000 Ft értékû
vásárlási utalványát
(Mártírok útja 18.), a Libra
Könyvesbolt 1500 Ft értékû
könyvutalványát pedig

(Vasút u. 14.) kedves ol-
vasónk nyerte.

Kis János

Szilágyi
István

Lapzárta

S l á g e r e k
n y o m á b a n

Vízszintes: 1. 20éve elhunyt
népszerû magyar popénekes
és zeneszerzõ

16. Az
énekes egyik híres slágere
(zártbetû: O) 17. Azeneszerzõ
egy másik híres slágere (zárt
betûk: R,A, J)

10. Knock Out
12. Az egyik szülõ 13. Liba
hangot adó 15.Római 51

19. Kén és szén
20. …-bogas 22. Harc 24. Ma-
gyar komika (Zsuzsa) 25. Idejét
múlja 27.Domb, angolu l(HILL)
28. Szobából 30. rangjelzõ 31.
Irodalmi mûfaj 32. Mértékegy-
ség 33. Búcsúzás 34. Sav teszi
37. Névelõ38. Hím állat 39. Kö-
zépen csuk! 41. SBRE 42. El-
odázó 45.Csat része! 46. Orvos
47. Hét napja 49. Téli csapadék.

8.

A p r ó -
hir d e té s e k
Aszódon a Falujárók úti lakó-

telepen téglából épült, kívülrõl
felújított társasházban eladó egy
magasföldszinti 41 m-es, egy
szoba összkomfortos, gázfûtéses,
telefonos lakás zárható pincével.
Irányár: 7,2millió Ft. Érdeklõdni
lehet: 06-20-9749-850, 06-20-326-
0300, (28) 401-466(este).
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Videofilmgyártás, kábeltele-
víziós mûsorkészítés, újságírás,
kiadványszerk eszté s.

Tel:06-20-9749-850.
Tel./Fax: (28) 514-225. e-mail:

rhplusz@rhpluszvide o.hu

RH+VIDEO Bt.

Búcsú hétfõjén, augusztus
16-án 17 órakor kerül sor a
Turai Cigányválogatott–Vasas
Öregfiúk mérkõzésre (utóbbi
csapat kiegészül a Színészvá-
logatott néhány tagjával is). A
meccs elõtt 14 órakor Fenyõ
Miklós, 15 órakor BódiGuszti
és a Nagyecsedi Fekete Sze-
meklép aszínpadra.

Szilágyi Józseftõ l,

Lajtos János

a Tura Vá-
rosi Sport Egyesület elnökségi
tagjától azt i smegtudtuk, hogy
a sportrendezvény tiszteletére
önkéntessegítõk közremûködé-
sével rendbehozták a sportpá-
lya kerítését és környékét.

irányításával tizen-

két öregfiú, három festõ és tíz
roma önkéntes vett részt a hét-
végi takarítási akcióban.
Városunk cigányválogatottjá-

nak sikeresmérkõzést, a várha-

tóan nagyszámú közönségnek
pedig kellemes idõtöltést kívá-
nunk!

TakácsPál
A szerzõ felvétele
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